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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
G

LEI Nº 001.

Dispõe sobre a autorização ao Poder
Executivo Municipal para aquisição de
um Terreno no Município de Araci,
visando efetuar doação para construção
da APS - Agência da Previdência Social,
e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir
no Município de Araci um terreno para doação ao INSS Instituto Nacional de
Seguridade Social, para construção da APS – Agência da Previdência Social.
Art. 2º. A área de terra, objeto de aquisição, localiza-se na Rua
Sete de Setembro, s/n, centro, nesta cidade, medindo 1.000m2 (mil) metros
quadrados, matricula nº 1.580, do livro 2-I, Registro -01, fls 39 do
Cartório de Registro de Imóveis
deste Comarca, avaliado no valor de
R$31.500,00 ( trinta e um mil, quinhentos reais):
Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que
possibilite a execução da presente Lei, inclusive contratar, projeto
técnico.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor
R$31.500,00 (trinta e um mil, quinhentos reais), na seguinte Dotação
Orçamentária:

02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ..................................R$31.500,00
TOTAL...........................................................R$ 31.500,00

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.
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GABINETE DA PREFEITURA, 18 de março de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 002.
Autoriza o Poder Executivo Municipal,
firmar Contrato para parcelamento de
dividas, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar
contrato para parcelamento de dividas junto a Empresa Baiana de Saneamento
S/A (EMBASA).
Art. 2°. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a assinar
termo de reconhecimento de divida, caso seja necessário para efetuar o
devido parcelamento.
Art. 3°. O prazo para parcelamento das dividas será de 120
(cento e vinte) meses.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, 25 de março de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Lei nº 003.
Autoriza o Poder
Executivo Municipal a
firmar Termo de Parceira com OSCIP –
Organizações
das
Sociedades
Civis
de
Interesse Público para operacionalização de
programas e adota outras medidas.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica o Prefeito Municipal de Araci, autorizado a firmar
Termo de Parceria com OSCIP - Organização das Sociedades Civis de Interesse
Público nos moldes da Lei Federal n°. 9.790/99, de 23 de março de 1999.
Parágrafo único. As Organizações das Sociedades Civis de
Interesse Público - OSCIP poderão ser destinados recursos orçamentários e
bens públicos necessários ao cumprimento do Termo de Parceria e da
operacionalização dos programas, inclusive com a administração e custos dos
projetos.
Art. 2°. A especificação do programa de trabalho proposto pela
OSCIP - Organização das Sociedades Civis de Interesse Público será executada
mediante aprovação do Poder Executivo Municipal, observando:
I - Identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - previsão de inicio e fim da execução do objeto.
Parágrafo único. A prestação de contas obedecerá às normas da Lei
nº. 9.790/99.
Art. 3°. Os programas serão executados através de execução das
ações sob a responsabilidade da OSCIP - Organização das Sociedades Civis de
Interesse Público mediante a prestação de serviços e serviço voluntário
civil.
Art. 4°. Fica criado o Serviço do Voluntariado Civil que será
permitido nos serviços de Saúde e Assistência Social cuja execução necessita
de profissionais de Nível Superior, mediante operacionalização do Programa
pela OSCIP.
Art. 5°. Ao voluntário selecionado será concedido auxilio
financeiro, de natureza indenizatória, como forma de custeio das despesas
necessárias à execução do programa operacionalizado pela OSCIP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
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Parágrafo único. O serviço voluntário será exercido mediante a
celebração de termo de adesão entre a OSCIP e o prestador de serviço
voluntário, dele devendo constar objeto e as condições de seu exercício.
Art. 6°. As despesas desta lei correrão à conta de dotação
orçamentária própria constante do orçamento municipal, podendo ser
suplementadas do Orçamento Geral, conforme preceitua o artigo 42 da Lei
Federal
4.320/64,
para
ocorrer
à
despesa
se
necessário.
Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 13 de abril de 2009.

________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
ANEXO I
LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999.
Regulamento
Dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, institui e
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
DE INTERESSE PÚBLICO
o

Art. 1
Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias
atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa
jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do
respectivo objeto social.
§ 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao
cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei.
Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às
atividades descritas no art. 3o desta Lei:
I - as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as
categoria profissional;

associações

de

classe

ou

de

representação

de

III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos,
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar
serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

bens ou

VI - as entidades
assemelhados;

saúde

e

empresas

que

comercializam

planos

de

e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
VII - as instituições
mantenedoras;

hospitalares

privadas

não

gratuitas

e

suas

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas
mantenedoras;
IX - as organizações sociais;
X - as cooperativas;
XI - as fundações públicas;
XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado
criadas por órgão público ou por fundações públicas;
XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação
com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição
Federal.
Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso,
o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação
das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma
das seguintes finalidades:
I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de
participação das organizações de que trata esta Lei;
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma
participação das organizações de que trata esta Lei;

complementar de

V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do
desenvolvimento sustentável;

meio

ambiente

e promoção

do

VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos
que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele
previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas,
planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos
e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que
atuem em áreas afins.
Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas
jurídicas
interessadas
sejam
regidas
por
estatutos
cujas
normas
expressamente disponham sobre:
I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência;
II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no
respectivo processo decisório;
III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e
contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres
para os organismos superiores da entidade;
IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da
extinta;
V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto
social;
VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da
entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela
prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação;
VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que
determinarão, no mínimo:
a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras
da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e
ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes
se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de
parceria conforme previsto em regulamento;
d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública
recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será
feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal.
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Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na
composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer
título.(Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002)
Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a
qualificação instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito
ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
I - estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição de sua atual diretoria;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV - declaração de isenção do imposto de renda;
V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da
Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.
§ 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de
quinze dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
§ 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará
ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial.
§ 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei;
II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o
desta Lei;
III - a documentação apresentada estiver incompleta.
Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em processo
administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público,
no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório.
Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de
erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério
Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a
perda da qualificação instituída por esta Lei.
CAPÍTULO II
DO TERMO DE PARCERIA
o

Art. 9 Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento
passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à
formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a
execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei.
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Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará
direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes, nos respectivos níveis de governo.
§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de
proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

trabalho

II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os
respectivos prazos de execução ou cronograma;
III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;

de

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu
cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a
serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a
seus diretores, empregados e consultores;
V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público,
entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada
exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria,
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados
alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas
efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no inciso
IV;
VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da
União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e
a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo
de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme
modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados
principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não
liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria.
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e
fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à
atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas
correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.
§ 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser
analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão
parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
§ 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo
sobre a avaliação procedida.
§ 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de
que trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.
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Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de
recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata
ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena
de responsabilidade solidária.
Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo
indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os
responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à
Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a
decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens
dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de
outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos
arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no
País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e
gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela
continuidade das atividades sociais da organização parceira.
Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta
dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e
serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do
Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o
desta Lei.
Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da
celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de
inalienabilidade.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público a participação em campanhas de interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.
Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos
interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes às
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos os
requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção
simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência
desta
Lei.
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§ 1o Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a
renúncia automática de suas qualificações anteriores.
Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos
aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção
simultânea dessas qualificações, até cinco anos contados da data de vigência
desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 1o Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a
renúncia automática de suas qualificações anteriores. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Mallan
Ailton Barcelos Fernandes
Paulo Renato Souza
Francisco Dornelles
Waldeck Ornélas
José Serra
Paulo Paiva
Clovis de Barros Carvalho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.3.1999
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G

LEI Nº 004.

Dispõe sobre o estabelecimento de Gratificação
por Condição Especial de Trabalho – CET e
Gratificação por Desempenho de Serviço – EDSS,
aos servidores públicos efetivos, temporários
e cargos comissionados e funções de confiança
da Secretária Municipal de Saúde.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Cria e atribui a Gratificação por Condição Especial de
Trabalho – CET, em até 100%(por cento) do salário base aos servidores
público municipais efetivos, temporários e comissionados e funções de
confiança da Secretária Municipal de Saúde.
Art. 2º. Cria e Atribui Gratificação de Desempenho de Serviços
de Saúde - GDSS, em até 100%(por cento) do salário base para os servidores
não comtemplados pela CET, criada pelo art. 1°, pelo cumprimento das metas
de serviço a serem elaboradas e que farão parte do compromisso profissional
de cada servidor.
§ 1°. a Gratificação de Desempenho de Serviços de Saúde - GDSS
poderá ser estendida a servidores públicos efetivos das 03 (três) esferas
de governo, (municipais, federais e estaduais), cedidos, ou colocados a
disposição da prefeitura municipal de Araci.
§ 2º. A Gratificação de Desempenho de Serviços de Saúde – GDSS
será paga a servidores cedidos ou colocados a disposição da prefeitura
municipal de Araci poderá ter a natureza de ajuda de custo.
Art. 3º. Os servidores contemplados com a CET e GDSS, não farão
jus a recebimento de pagamento de horas extras, e estarão a disposição da
Administração municipal sempre que requerida a sua necessidade.
Art. 4º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a proceder as
modificaçoes no orçamento de 2009, necessárias ao cumprimento desse lei.
Art. 5°. O Executivo Municipal normatizará a regulamentação da
presente lei por Decreto Municipal.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revoga-se todas as disposições em contrário.
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GABINETE DA PREFEITURA, 13 de abril de 2009.

_______________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Lei nº 005.
Dispõe sobre a contratação temporária de
excepcional interesse público na área da Saúde
Municipal, nos termos do inciso IX do Art.37
da Constituição Federal e Lei 8142/90 e Lei
Orgânica do Município.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art.1°.
Institui
a
contratação
temporária
de
excepcional
interesse público na área especifica da saúde de conformidade ao anexo I da
presente Lei.
Art.2º. A duração dos contratos será de 01(hum) ano, podendo ser
prorrogado por igual período.
Art.3º. A contratação instituída no artigo 1º da presente Lei
será por seleção pública.
Parágrafo único. A prefeitura Municipal de Araci, publicará nos
meios de comunicação social, em jornal de grande circulação e em meio
eletrônico o Edital que disciplinará o processo seletivo.
Art.4º. As atividades sínteses a serem exercidas pelos cargos
atenderão o especificado no anexo II da presente Lei.
Art.5º. As funções e cargos que trata esta Lei ficam atreladas a
vigência dos programas de saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Art.6º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei deverão
correr à custa das dotações orçamentárias de saúde consignadas no orçamento
do Município.
Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art.8º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 13 de abril de 2009.
_________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
_______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
ANEXO I
QUADRO DE CARGO, DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DO VENCIMENTO, E DA JORNADA DE
TRABALHO

Cargo

Vagas

Médico Clínico
Plantonista

07

Médico Cirurgião Geral

02

Médico Anestesista

01

Médico Ortopedista

02

Médico Psiquiatra

02

Requisito

Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e

Vencimento
Base

Jornada
semanal
horas

1.250,00

24

1.500,00

12

1.500,00

12

1.500,00

12

1.500,00

12
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Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Cargo

Vagas

Médico
Ginecologista/obstetra

02

Médico Pediatra

01

Médico clinico para
Unidade de Saúde

04

Médico clinico para ESF

10

Odontólogo clínico para
ESF

05

Requisito

Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Odontologia –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.

Vencimento
Base

Jornada
semanal
horas

2.000,00

20

2.000,00

20

2.000,00

20

4.300,00

40

2.400,00

40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Cargo

Vagas

Odontólogo clínico

02

Técnico em
Gerenciamento de
Programas na área de
Saúde

01

Nutricionista

04

Assistente Social

04

Enfermeiro

02

Enfermeiro para o ESF

02

Requisito

Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação de
Nível Superior –
Bacharelado e
experiência em
Coordenação de
ações e
programas
relacionados à
área.
Curso de
Graduação em
Nutrição e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Assistência
Social –
Bacharelado e
Título de
Especialista na
Área, além de
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Enfermagem –
Bacharelado,
além de registro
no Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Enfermagem –
Bacharelado,
além de registro
no Conselho

Vencimento
Base

Jornada
semanal
horas

1.200,00

20

2.900,00

40

1.200,00

40

1.200,00

30

1.200,00

30

2.400,00

40
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Cargo

Vagas

Requisito

Vencimento
Base

Jornada
semanal
horas

2.000,00

40

1.200,00

20

1.200,00

30

1.200,00

30

2.000,00

20

Regional.

Farmacêutico Bioquímico

01

Psicólogo

01

Terapeuta Ocupacional

01

Fisioterapeuta

02

Médico Veterinário

01

Curso de
Graduação em
Farmácia
Bioquímica –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Terapia
ocupacional–
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Fisioterapia–
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.
Curso de
Graduação em
Medicina
Veterinária –
Bacharelado e
registro no
Conselho
Regional.

ANEXO II
DA SÍNTESE DAS ATIVIDADES CONFORME O CARGO A SER EXERCIDO.
Cargo

Síntese das Atividades
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Cargo
Médico Clínico Plantonista

Médico Cirurgião Geral

Médico Anestesista

Médico Psiquiatra

Médico Ortopedista

Médico
Ginecologista/obstetra

Médico Pediatra

Médico clinico para
Unidade de Saúde

Técnico em Gerenciamento
de Programas da área
Social em Oncologia

Odontólogo

Síntese das Atividades
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor
equipe
de
saúde
mental,
participando das reuniões do serviço,
tanto
administrativa
como
técnicas;
realizar
atendimento
individual
para
avaliação médica, diagnóstico, prescrição
medicamentosa,
orientações
e
encaminhamentos.
Realizar
atendimento
em
grupos
(grupo
de
orientação de medicamentos, psicoterapia,
grupo operativo, entre outros); e demais
atividades pertinentes ao CAPS.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme seu previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Gerenciar, planejar, promover inquéritos,
assegurar
a
execução
do
programa
Municipal
de
Controle
de
Doenças
Oncológicas, interagir com a área de
assistência
Social
do
município
a
promover a atenção e atendimento em tempo
hábil para
o diagnóstico, tratamento e
recuperação de pessoas.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Cargo

Técnico de nível Superior
de Controle, Avaliação,
Regulação em Saúde.

Nutricionista

Assistente Social

Enfermeiro

Farmacêutico Bioquímico

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Fisioterapeuta

Síntese das Atividades
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
a) Avaliar a quantidade, qualidade dos
serviços ofertados, garantindo o acesso
aos serviços, conforme a legislação do
SUS;
b)
Avaliar
e
propor
indicadores
quantitativos
e
qualitativos
de
desempenho das atividades desenvolvidas
pelos setores específicos das áreas
acompanhadas, considerando aspectos de
estrutura
(assistenciais
e
gerenciais/administrativos) e de processo
(desempenho).
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde participando das
reuniões
do
serviço,
tanto
administrativa como técnicas; realizar
atendimento individual para avaliação e
orientação de usuários e familiares;
realizar atendimento à família; realizar
atendimento
em
grupos
(grupos
de
família, grupo operativo, atividades de
suporte social, entre outras); e demais
atividades
pertinentes
as
áreas
da
saúde.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Cargo

Técnico de Enfermagem

Médico Veterinário

Síntese das Atividades
formação conforme previsto nas suas
atribuições.
Compor equipe de saúde nas diversas ações
e atividades, pertinentes a sua área de
formação conforme nas suas atribuições.
Compor equipe de veterinária nas diversas
ações e atividades pertinentes na área de
formação conforme previsto suas
atribuições.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 006.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
Convênios, Contratos, Termo de Confissão e
Novação de Dividas, com todos os Ministérios,
Secretárias, Órgãos da Administração Direta e
Indireta,
Empresas
Privada
e
Públicas,
Autarquias,
Fundações
e
Associações
Comunitárias, dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizada a
celebrar Contratos, Aditamentos, Convênios, Acordos, Termo de Confissão e
Novação de Dívidas com todos os Ministérios, Secretárias, Órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta, Empresas Privadas e Associações
Comunitárias.
Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, após 15
(quinze) dias, da celebração de qualquer uma das situações previstas no
artigo 1º, obrigado a dar ciência à Câmara Municipal de Vereadores de Araci.
Art. 3º. As despesas decorrentes do disposto no artigo 1º desta
lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir os créditos suplementares se necessários.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 22 de junho 2009.

__________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
__________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESEMVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 007.
Dispõe
sobre
a
concessão
de
Benefícios
Assistenciais a Pessoas Sócio-Economicamente
Carentes do Município de Araci, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal e
da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às pessoas
sócios-economicamente carentes, devidamente comprovadas e cadastradas na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Cuja renda mensal per capita
seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, os seguintes benefícios:
I – Auxílio Funeral;
II – Auxílio Natalidade;
III – Auxílio Viagem;
IV – Auxílio Cesta Básica;
V – Auxílio Documentação;
VI – Auxílio Moradia;
VII – Doação de Enxoval;
VIII – Material de Construção;
IX – Outros Benefícios de Caráter Assistencial.
Art. 2°. Os benefícios autorizados pelo artigo anterior, só
poderão ser concedidos após prévia verificação dos técnicos da Secretaria de
Assistência Social ou do Centro de Referência da Assistência Social CRAS.
Art. 3°. Para elaboração do cadastro das famílias sócioeconomicamente carentes do Município, deverão ser verificados os seguintes
critérios.
a) Da condição econômica do interessado;
b) Da necessidade permanente de ajuda;
c) Da impossibilidade ou dificuldade de obter a referida ajuda por
meios próprios;
d) Inexistência de participação em programas assistenciais do
Governo Federal e Estadual.
Art. 4°. A condição do interessado será verificada pela Secretaria
de Assistência Social que, iniciará a elaboração de um cadastro com a
documentação das pessoas sócio-economicamente carentes do município, mediante
declaração individualizada, sob pena de responsabilidade civil e penal do
solicitante pela veracidade das informações prestadas.

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
26 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Art. 5°. O Município poderá promover o sistema de mutirão para
incentivar a construção de pequenas casas populares de até 70 m² (setenta
metros quadrados), através de parceria com os interessados no fornecimento de
material para construção e/ou mão-de-obra.
§1º. O Município poderá auxiliar as pessoas carentes na construção
de suas “casas de moradia”, através de cessão gratuita de mão-de-obra e
fornecimento de material de construção.
§2º. A Prefeitura Municipal isentará o alvará de licença para
construção em regime de “mutirão”, e implementará a infra-estrutura mínima
local, com demarcação dos lotes, zoneamento, nivelamento, além da colocação
de mios-fios.
Art. 6°. As cestas básicas só poderão ser fornecidas diretamente
ao beneficiário, não se admitindo qualquer tipo de intermediação.
§1º. A distribuição de cestas básicas tem como principal objetivo
amenizar a situação de risco, vulnerabilidade social e carência das pessoas
do Município.
§2º. A pessoa contemplada com a cesta básica terá o compromisso de
participar de reuniões, eventos e atividades no Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS.
Art. 7°. As urnas funerárias serão fornecidas, no valor de até R$
400,00 (quatrocentos reais).
Parágrafo único. Deverá a família do de cujus solicitar o referido
auxílio à Secretaria de Assistência Social, anexando cópia da Certidão de
Óbito do falecido, para fins de liberação da urna funerária e prestação de
conta junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e aos demais órgãos
competentes.
Art. 8°. Os benefícios serão disponibilizados de acordo com a real
necessidade do interessado e da existência de verbas nos cofres públicos,
sempre nos limites das doações orçamentárias ou dos recursos oriundos dos
convênios assistenciais de cooperação firmados pelo Município com entidades
ou órgãos afins, públicos ou privados.
Art. 9° O cadastro a que se
regulamentado através de Decreto Municipal.

refere

o

artigo

terceiro

será

Art. 10. A aprovação dessa lei não dispensa o Município da
realização do competente do processo licitatório, quando cabível, para
aquisição dos bens ou serviços necessários.
Art. 11. A assistência prevista nesta lei será prestada
exclusivamente aos cidadãos residentes no Município, que dela necessitem, com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
exceção das pessoas com situação
retornar à cidade de origem.

de

rua

e/ou

imigrante

que

necessitem

Art. 12. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social o
acompanhamento das concessões dos benefícios previstos nesta lei, verificando
a estritas observância das exigências legais, mediante expedição de resolução
que somente produzirá efeitos depois de homologado pela Prefeitura.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 14. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 22 de junho 2009.

__________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
G

LEI Nº 008.

Dispõe sobre a autorização ao Poder
Executivo Municipal para aquisição de
imóvel no Município de Araci, visando a
ampliação de uma escola, e dá outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir na
sede do Município de Araci, um imóvel para a ampliação da Escola Municipal
Maria de Lurdes Mota Carvalho Barreto.
Art. 2º. O imóvel objeto da compra fica localizado na Avenida
Aracaju, s/n, centro, nesta cidade.
Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar
possibilite a execução da presente
técnico.

contrato, aditivos e termos que
Lei, inclusive contratar, projeto

II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2042 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL..................................R$ 25.000,00
TOTAL...........................................................R$ 25.000,00

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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G

GABINETE DA PREFEITURA, 01 de julho de 2009.

____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURAMUNICIPALDEARACI
EstadodaBahia
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Fone:(75)32662144email:gabinete@araci.ba.gov.br


LEI N° 009.
Institui
o
Programa
de
Recuperação
de
Créditos – RECUP, no Município de Araci Bahia, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica
Municipal e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos –
RECUP, com objetivo de criar incentivos à recuperação de créditos da
Fazenda Pública Municipal.
Art. 2°. Os créditos de natureza tributária ou não, retidos ou
não na fonte, que venham a ser apurador ou denunciados espontaneamente,
inscritos ou não em dívida ativa, com fato gerador ocorrido até 31 de
dezembro de 2008, mesmo os que se encontram em fase de cobrança judicial
ou administrativa, poderão ser pagos com os seguintes critérios e
benefícios:
I – se pago em parcela única, até 30 de setembro do corrente
ano, terá benefício de 100% (cem por cento) de anistia na multa, juros e
correção monetária;
II – se pago em três parcelas, tendo o último vencimento até
30/11/2009, terá benefício de 100% (cem por cento) de anistia na multa,
juros e correção monetária;
III – o valor de cada parcela não poderá ser inferior a 50 UFM,
ou seja, R$53,00 (cinqüenta e três reais);
IV – a denuncia espontânea que trata o caput deste artigo será
efetuada no Setor de Tributos do Município até o dia 21 de setembro de
2009.
Art. 3°. Os contribuintes com débito já quitado, não poderão se
beneficiar desta Lei, visando compensação ou restituição de tributos.
Art. 4°. A concessão e o gozo dos benefícios previstos nesta Lei
ficam condicionados:
I – apresentação de requerimento no qual conste a relação dos
débitos fiscais para os quais é solicitado o benefício;
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II – desistência de defesa ou recursos já interpostos
processos na esfera judicial ou administrativa;

em

III – pagamento de custas, emolumentos, honorários advocatícios
e demais despesas processuais, decorrentes de processos em tramitação
judicial.
Art. 5°. O Poder Executivo deverá baixar os atos regulamentares
que se fizerem necessários à implementação desta Lei.
Art. 6°. O prazo para o contribuinte optar pelo benefício desta
Lei cessa definitivamente em 21 de setembro de 2009.
Art. 7°. Os benefícios concedidos nesta Lei não abrangem os
casos de compensação de créditos nem de ação em pagamento.
Art. 8°. Findo o prazo de vigência desta Lei, os créditos
voltarão à situação em que se encontravam, salvo, se não inscritos em
Dívida Ativa, quando neste caso, serão lançados automaticamente.
Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 10. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, 20 de agosto de 2009.

____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N° 010.
Dispõe sobre as diretrizes
para o exercício de 2010,
providências.

orçamentárias
e dá outras

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Das disposições preliminares
Art. 1°. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do
Município para o exercício financeiro de 2010, em conformidade com o
disposto no art. 165, § 2° da Constituição Federal e no art. 159, § 2°, da
Constituição Estadual e na Lei complementar n° 101, de maio de 2000,
compreendendo:
I – As prioridade e metas da administração Pública Municipal;
II – As metas e riscos fiscais;
III – A organização e estrutura dos orçamentos;
IV – As diretrizes para elaboração e elaboração e execução dos
orçamentos;
V – Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
VI – As disposições sobre alterações na legislação tributária do
Município;
VII – As disposições relativas às despesas com pessoal
e
encargos sociais;
VIII – As disposições sobre a dívida pública municipal e operação
de créditos;
IX – As disposições gerais.
CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art.
2°.
Constituem
prioridades
da
Administração
Pública
Municipal para o exercício de 2010, os Programas indicados no Anexo 1 desta
Lei.
§ 1°. As metas ações de cada programa prioritário constante do
Anexo referido no caput deste deverão estar de acordo com aquelas
especificadas no PPA – Plano Plurianual - 2010/2013, sendo que por se tratar
de um ano atípico, onde a elaboração da LDO antecede a elaboração do PPA, o
Anexo 1, será incorporado automaticamente a esta Lei, depois de devidamente
apreciado e aprovado pelo legislativo Municipal.
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Art. 3°. No estabelecimento das ações que serão contempladas na
Lei Orçamentária do exercício de 2010 a Administração Municipal Observará as
seguintes diretrizes gerais:
I – Valorização do setor público como gestor de bens e serviços
essenciais;
II – Austeridade na utilização dos recursos públicos;
III – Fortalecimento da capacidade de investimento do Município,
em particular para as áreas sócias básicas e de infra-estrutura econômica.
IV – Empreender iniciativas e ações sociais, econômicas,
educacionais e culturais.
V – Priorização para os projetos de educação fundamental,
proteção para criança, saúde e saneamento básico;
VI – Preservação do interesse público e defesa de seu patrimônio,
inclusive ambiental;
VII– Obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária
municipal, através da instituição e regulamentação dos tributos que sejam de
sua competência tributária, bem como o estabelecimento de sistema adequado
de fiscalização, arrecadação, controle e cobrança de tributos e da dívida
Ativa.
VIII – Modernização e ampliação de infra-estrutura, identificação
da capacidade produtiva do município, com o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com outras esferas do
governo, bem como a iniciativa privada.
Art. 4°. As prioridades e metas de que trata este capitulo terão
precedência na alocação de recursos nos orçamentos para o exercício de 2010,
não se constituindo limites limite à programação das despesas.
CAPÍTULO II
DAS METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 5°. Integram a presente lei os anexos estabelecidos nos §§
1° e 3º do art. Da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 200, denominada
lei de responsabilidade Fiscal.
Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo estão
em consonância com as orientações contidas no Manual de Elaboração do Anexo
de Riscos fiscais e do Relatório de Gestão fiscal, aprovado pela portaria
STN n.° 577 de 15 de outubro de 2008.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
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Art. 6°. Para fins de organização, estruturação e execução dos
orçamentos, conceituam-se:
I – Programa – instrumento de organização da ação governamental,
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II – Atividade –instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação do governo;
III – Projeto – instrumento de programação para
alcançar
o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorra para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação especial- as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;
V – Função – o maior nível de agregação das diversas áreas
da
despesa que competem ao setor público;
VI – Sub-função – a partição da função, visando a agregar
determinado subconjunto de despesa do setor público;
VII – Categoria de programação – a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos programas, projetos, atividade e
operações especiais, função e sub-função ;
VIII – Transposição – o deslocamento de uma categoria de
programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;
IX – Remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
X – Transferência – o deslocamento de recursos da reservas de
contingência para a categoria de programação, de uma função de governo para
outra, ou de um órgão para o outro;
XI – reserva de contingência – a dotação global sem destinação
específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação
ou grupo de despesas, que será utilizada como fonte para atendimento de
passivos contingente, outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
XII – Passivos contingentes – questão pendente de decisão
judicial que podem determinar o aumento da dívida pública, se julgados
procedentes ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações
trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos
por empréstimo;
garantias concedidas
em operações de crédito, e outros riscos fiscais
imprevistos;
XIII – Créditos
adicionais – as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da
Lei de Orçamento;
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XIV – Crédito adicional suplementar as autorizações de despesas
destinadas a reforçar projetos ou atividade existentes na Lei Orçamentária,
que modifiquem o valor global dos mesmos;
XV – Crédito adicional especial as autorizações de despesas,
mediante lei especifica, destinadas a criação de novos projetos ou
atividades não contemplados na Lei Orçamentária;
XVI – Crédito adicional extraordinária as autorizações de
despesas, mediante decreto do poder Executivo e posterior comunicação ao
Legislativo, destinada a atender
necessidades imprevisíveis e urgente em
caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública;
XVII – Unidade orçamentária –consiste em cada um dos Órgãos,
Secretárias, Entidades, Unidade ou Fundos da Administração Pública
Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotação
orçamentárias específicas;
XVIII – Unidade gestora – Unidade orçamentária ou Administrativa
investida de competência e poder digerir recursos orçamentários e
financeiros, próprios ou decorrentes de descentralização;
XIX – Órgão – Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante
da estrutura Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão
vinculados as respectivas Unidades Orçamentárias;
XX – Quando de Detalhamento da Despesa (QDD) – instrumento que
detalha, operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Lei
Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica. O Grupo de Despesa
e o Elemento de Despesas constituindo – se em instrumento de execução
orçamentária e gerência;
XXI – Alteração do Detalhamento da Despesa – a inclusão ou
reforço de dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade,
categoria econômica e grupo de despesa.
Art.
7°.
Os
Orçamentos
Fiscais
e
da
Seguridade
social
discriminarão a despesa por unidade orçamentária, funções e sub-funções de
governo, programa, projetos e atividades, com sua respectiva dotações por
grupo de natureza de despesas, modalidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 8°. A classificação de despesa, segundo sua natureza,
observará o esquema constante da Portaria Interministerial
n° 163, de 4
maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com suas alterações posteriores, compondo – se
de categoria
econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa.
§ 1°. As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Despesas
de Capital, identificada respectivamente pelos códigos 3 e 4.
§ 2°. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de
elementos de despesa de mesma características quanto ao objeto de gasto,
conforme discriminados a seguir:
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I – Pessoal e encargos Sociais-1;
II – Juros e Encargos da Dívida-2;
III – Outras despesas Correntes-3;
IV – Investimentos-4;
V – Inversões Financeiras-5;
VI – Amortização da Dívida-6.
§ 3°. A Reserva de Contingência, prevista no art. 27 desta Lei,
será identificada pelo digito “9”, no que se refere ao grupo de natureza da
despesa.
§ 4°. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação
gerencial com a finalidade de indicar se os recursos orçamentários serão
aplicados diretamente pela Administração Pública Municipal ou, mediante
transferência, por instituições privadas sem fins lucrativos ou por outras
esferas de governo, seus órgãos, fundos e entidades.
§ 5°. A especificação da modalidade de que trata o parágrafo
interior observará as disposições estabelecidas na Portaria Interministerial
n° 163/01 e suas alterações.
§ 6°. As modalidades de aplicação, aprovadas na Lei Orçamentárias
e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente,
para atender as necessidades de execução, desde que verificada a
inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa na
modalidade prevista inicialmente.
§ 7°. O elemento de despesa tem por finalidade identificar os
objetos de gastos, mediante o desdobramento da despesa com pessoal,
material, serviços, obras e outros meios utilizados pela Administração
Pública para consecução dos seus fins.
§ 8°. Para os fins de registro, avaliação e controle da execução
orçamentária e financeira da despesa pública, é facultado o desdobramento
suplementar dos elementos de despesa.
§ 9°. O poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes
e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo antes do prazo
final para encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as
estimativas de receitas para o exercício de 2010, nos termos do disposto no
§ 3° do art. 12 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 10. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal até o dia 31 de Agosto do corrente exercício,
além da mensagem e do respectivo projeto de texto de lei, será composta de:
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I – Quadros orçamentários consolidados;
II – Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
III – Demonstrativos e informações complementares.
§ 1°. O anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social será
composto de quadros ou demonstrativos, com dados consolidados e isolados,
inclusive dos referenciados no art. 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964, observadas as alterações posteriores, conforme seguir
discriminados:
I – A receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de
forma a evidenciar o déficit ou superávit corrente, na forma de Anexo I
integrante da Lei n° 4.320/64;
II – A receita, por categoria econômica, fonte de recursos e
outros desdobramentos pertinentes, na forma do Anexo II integrante da Lei
Federal n° 4.320/64;
III – Da despesa, segundo as classificações institucional,
funcional, por programa e por categoria econômica, grupo de despesa e
modalidade de aplicação, que demonstra o Programa de Trabalho dos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
§ 2°. Os demonstrativos e as informações complementares referida
no inciso III, do caput deste artigo compreenderão os seguintes quadros:
I – Demonstrativo da programação diferente à manutenção e
desenvolvimento
do ensino, de modo a dar comprimento ao disposto no art.
212, da Constituição Federal;
II – Demonstrativo da programação referente
ações e serviços
públicos de saúde, demonstrando o comprimento do disposto na Emenda
Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000;
III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
IV – As tabelas explicativas de que trata do artigo 22, inciso
III da Lei 4.320/64.
Art. 11. A receita será detalhada, na proposta e na lei
orçamentária anual, por sua natureza e fontes, segundo o esquema constante
na portaria conjunta n°1, de 29 de Abril de 2008, da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observada suas alterações
posteriores e demais normas complementares pertinentes.
Art. 12. Para fins de integração do planejamento e orçamento,
assim como de elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos
adicionais,
a
despesa
orçamentária
será
especificada
mediante
a
identificação do tipo de orçamento, das classificações institucional,
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funcional e da natureza da despesa, da estrutura programática descriminada
em programa e projeto, atividade ou operação especial, de forma a dar
transparência aos recursos alocados e aplicados para consecução dos
objetivos e das metas governamentais correspondentes.
Art.13. O Orçamento Analítico também denominado de Quadro de
detalhamento da Despesa – QDD, que contem a descriminação, por elemento de
despesa e fonte de recursos, dos projetos, atividades e operações especiais
integrante dos Programas de Trabalho aprovados na Lei Orçamentárias, poderá
ser alterado durante o exercício, observados os limites financeiro de cada
grupo de despesa, assim como o comportamento da arrecadação da receita.
Art. 14. A Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as receitas
e despesas, quaisquer que sejam as suas origens e destinação.
§ 1°. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de
crédito por antecipação de receita e outras entradas compensatória no ativo
e no passivo financeiros.
§ 2°. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamentos
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
§ 3°. Os Fundos e Entidades Municipais legalmente instituídos
integrarão os orçamentos de seus órgãos ou entidades gestoras, em unidades
orçamentárias especifica de modo e evidenciar o principio constitucional e
de sua integração à Lei Orçamentária Anual.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
SEÇAO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 15. Na elaboração, aprovação e execução do orçamento fiscal
e da seguridade social para o exercício de 2010, o Município buscará a
obtenção dos resultados previstos nos anexos de Metas Fiscais de que trata o
art. 5° desta Lei.
Parágrafo único. As Metas fiscais de que trata o art. 5° desta
lei poderão ser revistas por ocasião da elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária, tendo em vista o comportamento
das receita e despesas
municipais e a definição das transferências
constitucionais e voluntárias
constantes das propostas orçamentárias da união e do Estado da Bahia.
Art. 16.
a proposta orçamentárias terá seus valores e preços
vigentes no mês de julho de 2009.
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Art. 17. A estimação da receita do Município para a elaboração da
proposta orçamentária será realizada pelo Órgão Municipal competente e
considerará o disposto no art. 12, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio
de 2009.
Art. 18. A manutenção dos níveis da atividade terá prioridade
sobre as ações que visem á sua expansão ou criação de novas despesas e a
alocação dos novos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e
as avaliações dos resultados dos programas de governos.
Art. 19. Além da observância das prioridades e metas fixadas
nesta Lei. A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos se:
I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em
andamento;
II – Houver viabilidade técnica e econômica;
III – Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa
ou a obtenção de uma unidade completa.
IV – Ocorrer transferência voluntária da união ou do Estado.
Parágrafo único.
Para fins de aplicação do disposto no caput
deste artigo, serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja
execução financeira, até 30 de abril do exercício em curso, ultrapasse a 15%
(quinze por cento) do seu custo total estimado.
Art. 20. As despesas com o serviço das dividas
do Município
deverão considerar apenas as operações contratadas e as prioridades
estabelecidas, bem assim as autorizações concedidas, até a data do
encaminhamento da proposta de Lei Orçamentária.
Art.
21.
Visando
garantir
a
autonomia
orçamentária,
administrativa e financeira ao Poder Legislativo ficam estipulados os
seguintes limites para a elaboração de sua proposta orçamentária.
I – As despesas com pessoal e encargos especiais obedecerão ao
disposto no artigo 19 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, bem
como o dispositivo constitucional previsto no artigo 29-A, da constituição
Federal, assegurada a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos
municipais;
II – As despesas com custeio administrativo e operacional e a
despesas com ações de expansão serão realizadas de acordo
com a
disponibilidade de recursos, dentro do limite estabelecido pelo texto
constitucional referido no inciso anterior.
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Parágrafo único. Na elaboração de sua proposta, o Poder
Legislativo, obedecerá também aos principio constitucionais da economicidade
e razoabilidade.
Art. 22° – A proposta orçamentária do poder Legislativo deverá
ser encaminhada ao Poder Executivo, até o dia 30 de julho de 2009,
exclusivamente para efeito de sua consolidação na proposta de orçamento do
município, não cabendo qualquer tipo de análise ou apreciação de seus
aspectos de mérito e seus conteúdos, por parte do poder Executivo, desde que
sejam atendidos os princípios constitucionais e da lei Orgânica Municipal,
estabelecidos a esse respeito.
§1°. Será observado o disposto na Emenda na Constitucional
n°25,de 14 de fevereiro de 2000, na lei Complementar n°101, de 04 de maio de
2000 e na portaria n°42, de 14 de Abril de 1999 do Ministério do
planejamento, Orçamento e Gestão.
§2°. O percentual financeiro devido á Câmara Municipal deverá ser
repassado aquela Casa Legislativa até o dia 20(vinte) de cada mês.
Art. 23. Poderão ser incluída na lei Orçamentária Anual dotada
para custeio de despesas de outros entes da Federação desde que envolvam
situações claras de atendimento a interesses locais, atendidos os
dispositivos constantes da Lei Complementar n°101, de 04 de Maio de2000, e o
estabelecido no art.45 desta Lei.
Art. 24. A coleta de dados, o seu processamento e a consolidação
da Lei Orçamentária Anual para 2010,bem como suas alterações no quadro de
detalhamento da despesa, serão feitos, também por meio do Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria –SIGA.
Parágrafo único. Os relatórios que consolidam a LEI Orçamentária
Anual emitida pelo SIGA, deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do
Município da Bahia-TCM-BA através da internet pelo módulo transferidor e
devidamente validado pelo titular da pasta ou entidade, conforme disposto na
Resolução n°1.273/08 de 17 de Dezembro de 2008 do TCM-BA.
SEÇÃO II
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO SETOR PRIVADO
Art. 25. A inclusão de dotações a titulo de subvenções,
contribuições ou auxílios na Lei Orçamentárias de 2010 e em seus créditos
adicionais, somente será se atender
ás exigências legais, constante do
art.26da Lei Complementar Federal n°101/00, se destinadas a entidades
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privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de natureza continuada e
desde que preencham uma das seguintes condições.
I – Sejam de atendimento direto e gratuito ao público, nas Arias
de assistência social, saúde, educação ou cultura;
II – Atendam ao disposto no art.204 da Constituição Federal, no
caso de prestação de assistência social, e no art.61 do seu Ato das
Disposições Constitucional Transitório, no caso de entidades educacionais;
III – Sejam qualificadas como Organizações Sociais ou como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
IV – Sejam signatárias de contrato de gestão com a Administração
Pública Municipal.
§1°. A execução das dotações sob os títulos especificas neste
artigo, além das condições nelas estabelecidas, dependerá da assinatura de
convenio, conforme observado o disposto no art.116 e §§da Lei Federal 8.666,
de Juno de 1993.
§2°. Aos órgãos ou entidades responsáveis pela concessão de
subvenções sociais, contribuições ou auxílios, conforme previsto no caput
deste artigo competirá verificar, quando da assinatura de convenio ou
contrato de gestão, o cumprimento das exigências legais.
Art. 26. A destinação de recursos financeiros a pessoas físicas
somente se fará para garantir a eficácia da execução de programa
governamental especifico , nas árias de assistência sociais, saúde ,
educação ou cultura, conforme o disposto no artigo 26 da Lei Complementar
Federal n° 101/00, e desde que, concomitantemente:
I – O programa governamental especifica em que se insere o
beneficio esteja previsto na Lei orçamentária anual.
II - Reste demonstrada a necessidade do beneficio como garantia
de eficácia do programa governamental em que se insere.
III - Haja prévia pública, pelo respectivo poder, de normas a
serem observadas na concessão do beneficio que definam, entre outros
aspectos, critérios objetivos de habilitação e seleção dos benefícios.
IV - Definam-se mecanismos de garantia de transparência e
publicidade na execução das ações governamentais legitimadora do beneficio.
Art. 27. A lei Orçamentária conterá dotação global denominada
“Reserva de Contingência”, em montante equivalente a até 1%(um por cento)
da sua receita corrente liquida, a ser utilizada como fonte de recursos para
abertura de créditos adicionais conforme art.8 da portaria Interministerial
n°.163,de 04 de maio de 2001 e para atendimento ao disposto no inciso III,
art.5°da Lei Complementar n°.101/2000.
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Art. 28. O poder Executivo adotará mecanismos para incentivar a
participação popular, na indicação de prioridades
e na elaboração da Lei
orçamentária para exercício de 2010, bem como no acompanhamento e execução
dos projetos contemplados, conforme disposto no art. 48 da Lei Complementar
n° 101 de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo
serão operacionalizados.
I
- Mediante audiências publicas
ou consultas públicas,
realizadas na sede e nos Distritos, com a participação da população em
geral, de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e
organizações não governamentais;
II – Pela seleção conjunta através do disposto no inciso
anterior, dos projetos prioritários, por cada área considerada, a serem
incorporados na proposta orçamentária do exercício.
III – Nas audiências públicas ou consulta públicas serão adotadas
formas de comunicação, acessíveis á comunidade, como meio de garantir a
participação social democraticamente.
Art. 29. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, as somente poderão ser aprovadas caso:
I – Sejam compatíveis com o plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
II – Indiquem os recursos necessários, admitindo apenas
provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:
a) Dotação para pessoal e seus encargos; e
b) Serviço da divida.

os

III – Sejam relacionadas:
a) Com a correção de erros omissões; ou
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
§ 1°. As emendas deverão indicar como parte da justificativa:
I - No caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a
viabilidade econômica e técnica no projeto durante a vigência da Lei
orçamentária.
II - No caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção,
a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja a
despesa é reduzida.
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§ 2°. A correção de erros ou omissões será justificada
detalhadamente e não implicará a indicação de recursos, para aumento das
despesas previstas no projeto de Lei Orçamentária.
Art.
30.
Os
orçamentos
Fiscais
e
da
seguridade
social
descriminarão a despesa por unidade orçamentária, funções e sub-funções do
governo, programas, projetos e atividades, com suas respectiva dotações por
grupo de natureza de despensa modalidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 31. Os recursos que em decorrência
de veto,
amenda ou
rejeição parcial do Projeto de Lei orçamentária ficarem sem despesas
correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou
suplementares .
Parágrafo único. No caso de rejeição parcial do Projeto de Lei
Orçamentária, a lei aprovada devera prevê
os recursos mínimos necessário
para o funcionamento dos serviços públicos essenciais.
Art. 32. Sancionada e promulgada a lei Orçamentária, serão
aprovadas e publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDDs relativos aos programas de trabalho
integrante da Lei Orçamentária Anual e cujos desdobramentos obedecerão ad
disposto na Portaria Interministerial n° 163/2001 e suas alterações.
§ 1°. Os QDDs deverão discriminar, por elementos, os grupos de
despesas e fonte de recursos aprovados para cada categoria de programação.
§ 2°. Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder executivo, pelo
prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara
Municipal.
§ 3°. Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício
financeiro, para atender às necessidades de execução
orçamentária,
respeitados, sempre,
os valores dos respectivos
grupos de despesas,
estabelecidos na Lei Orçamentárias ou em créditos suplementares e especiais
regulamente abertos.
§ 4°. A apresentação das fontes de recursos de que trata o § 1°
deste artigo, será feito obedecendo á classificação contida na Resolução n.°
1.268/08 de 27 de Agosto de 2008 do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia – TCM-BA, conforme abaixo:
00 Recursos Ordinários
01 Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Educação –
25%
02 Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde – 15%
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03 Contribuição p/ o Regime de Próprio de previdência Social –
RPPS
04
Contribuição ao Programa Ensino fundamental – Salário
Educação
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
15 Transferência de Recursos do fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE
16
Contribuição de Intervenção do Domínio econômico – CIDE
18
Transferência FUNDEB (60%)
19
Transferência FUNDEB (40%)
22
Transferências de Convênios – Educação
23
Transferências de Convênios – Saúde
24
Transferência de Convênios – Outros
29
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
social – FNAS
30
Transferências do Fundo de Investimento Econômico social –
FIES
42
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM
50
Receitas Próprias de Entidades de administração Indireta
90 Operações de crédito Internas
91 Operações de Crédito Externas
92
Alienação de Bens
93
Outras Receitas Não Primárias
94
Remuneração de Depósito Bancários,
SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FIXCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 33. O Orçamento Fiscal do Município abrangerá todas
receitas e despesas dos poderes, seus fundos. Órgãos e entidades
administração Direta e Indireta.

as
da

Parágrafo único. A proposta do orçamento fiscal incluirá os
recursos necessários à aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do
ensino, para cumprimento do disposto no art. 212 da constituição Federal.
Art. 34. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as ações
governamentais dos poderes e órgãos, fundos e entidades da Administração
Direta e Indireta, vinculada as funções de saúde, previdência e assistência
social.
Parágrafo único. A proposta de orçamento da seguridade social
contemplará também os recursos necessários à aplicação mínima em ações em
serviços públicos de saúde, para cumprimento o disposto na Emenda
Constitucional n° 20/2000.



13

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
45 - Ano VII - Nº 359

Araci
     
EstadodaBahia
PraçaNossaSenhoradaConceição,04–Centro–CEP48760000
Fone:(75)32662144email:gabinete@araci.ba.gov.br

Art.
compreenderão:

35.

Os

recursos

do

Orçamento

da

Seguridade

social

I
–
Recursos
originários
dos
orçamentos
do
Município,
transferência de recursos do Estado da Bahia e da união decorrente da
execução descentralizada das ações de saúde, e dos convênios firmado com
órgãos e entidade que tenham como objetivo a assistência e previdência
social;
II – Receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que
integram exclusivamente o Orçamento da Seguridade social.
SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A PROGAMAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E SUA LIMITAÇÃO
Art. 36. Com vistas ao cumprimento das metas fiscais previstas no
Capitulo II desta Lei, os Poderes deverão elaborar e publicar, até trinta
dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2010, cronograma de execução
mensal de desembolso para o referido exercício, contemplando os limites por
unidade orçamentárias, detalhando no mínimo por grupo de natureza da
despesa.
§ 1°. O poder Executivo, no ato de que trata este artigo,
publicará, ainda, as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas
por categoria econômica.
§ 2°. O poder Legislativo, quando verificado pelo poder Executivo
que a realização da receita sesta a quem do previsto, promoverá a limitação
de empenho e movimentação financeira, adequando o cronograma de execução
mensal de desembolso ao fluxo efetivo da receita realizada, em conformidade
com o disposto nos arts. 8° e 9°, da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 37. Havendo a necessidade da limitação do empenho das
anotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas
fiscais previstas nos Anexos que integram esta Lei, adotar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I – Definição, em separado, do percentual de limitação para
conjunto de projetos, atividades finalísticas, atividades de manutenção e
operações especiais, calculado de forma proporcional á participação dos
Poderes, no total das dotações fixada inicialmente na Lei Orçamentária de
2010, em cada categoria de programação indicada, excluídas as dotações
destinadas á execução de obrigações constitucionais e legais e ao pagamento
de serviço da divida;
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II – O Poder executivo comunicará Poder Legislativo, até o
vigésimo dia do mês subseqüente ao final do bimestre, o montante da
limitação de empenho e movimentação financeira, informando os parâmetros
utilizados e a re-estimativa de receita e despesas;
III – O Poder Legislativo, com base na comunicação referida no
inciso anterior, publicará ato próprio, até o final do mês subseqüente ao
encerramento do bimestre pertinente, fixados os montantes disponíveis para
empenho e movimentação financeira, para cada conjunto de categoria
programática e indicada no caput deste artigo;
IV– A limitação de empenho e movimentação financeira deverá ser
efetuada observando-se a seguinte ordem decrescente:
a) Investimentos e inversões financeiras;
b) As despesas atendidas com recursos de contrapartida em
operações de créditos e convênios;
c) Outras despesas correntes.
§ 1°. Caberá ao Órgão de Planejamento ou equivalente, no âmbito
do Poder Executivo, analisar os projetos e atividades finalísticas inclusive
suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais
dos programas governamentais contemplados na Lei Orçamentárias.
§ 2°. Casso ocorra à recuperação da receita prevista, total ou
parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma
proporcional às reduções realizadas.
CAPÍTULO V
DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DORESULTADOS DOS
PROGRAMAS FINACIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS
Art. 38. O poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação do resultado dos programas de
governo.
Art. 39. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas
nesta Lei, à alocação dos recursos da lei orçamentária e em seu créditos
adicionais, bem como a respectiva
execução, será feitas de forma a
proporcionar o controle de custo e avaliações dos resultados dos programas
de governo.
§ 1°. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de
custo, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público
municipal, sobretudo pelo aumento na produtividade na prestação de serviços
públicos e sociais.
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§ 2°. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de
planejamento, execução, avaliação e controle interno.
CAPÍTULO

VI

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 40°. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal
projeto de Lei dispondo sobre alterações na área da administração tributária
municipal, com destaque para:
I – Adequação da legislação tributária municipal em decorrência
de alterações das normas estaduais e federais;
II – Revisão, atualização ou adequação da legislação tributaria
municipal sobre Imposto Predial e Território Urbano – IPTU, suas alíquotas,
formula de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações,
desconto e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do
poder da política;
IV – Adaptação e ajustamento da legislação tributária municipal;
V – Revisão da planta genérica de valores, ajustando-a aos
movimentos de valorização de mercado imobiliário;
VI – Aperfeiçoamento dos sistemas fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando a sua exatidão;
VII - Revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços
de qualquer Natureza- ISSQN;
VIII – Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos e Bens imóveis e de direitos reis sobre imóveis;
I – Incentivo aos setores emergentes do sistema econômico, com
prioridades às micro e pequenas empresas;
II – Prioridades na execução das Lei Municipais que disponham
sobre incentivos e benefícios fiscais para a geração de empregos;
III – Estabelecimento de créditos
de compensação de renúncia,
caso o município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária;
IV– Instituição e regulamentação de todos os tributos de
competência do Município;
V – Modernização dos procedimentos de administrações tributárias,
financiado com recursos de terceiros.
§ 1°. considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar
Federal n.° 101 de 2000, deverão ser adotadas medidas necessárias á
instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência
constitucional do Município;
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§2°. Os recursos decorrentes das alterações prevista neste artigo
serão incorporados aos respectivos orçamentos mediante a abertura de
créditos adicionais, no decorrer do exercício, observada a legislação
aplicável, em especial o que dispõe o titulo V, da Lei Federal n.° 4.320/64;
§3°. A Câmara Municipal apreciará as matérias que lhe sejam
encaminhadas nos termos deste artigo, até o encerramento do segundo período
Legislativo, afim de permitir a sua vigência no exercício de 2010.
Art. 41. A arrecadação decorrente das receitas municipais deverão
possibilitar a prestação de serviços de qualidade e investimentos, com a
finalidade de possibilitar o desenvolvimento econômico.
Art. 42. O Poder Executivo deverá considerar para a estimativa da
receita orçamentária as medidas adequadas à expansão da arrecadação
tributária municipal.
Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto de lei de
alteração da legislação tributária deverá discriminar e estimar os recursos
incrementados, decorrentes da alteração proposta.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES REVELATIVA ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 43. Das propostas orçamentárias dos Poderes Executivo e
Legislativo constarão quadros demonstrativos do número de servidores bem
como das respectivas despesas globais.
Art. 44. As dotações orçamentária destinada às despesas com
pessoal e encargos sociais serão estimada com bases na despesas executadas
no mês de julho de 2009, projetadas para o exercício de 2010, considerando
os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral sem distinção de
índices a serem concedidos aos servidores, alterações de planos de carreira
e admissões para preenchimento de cargos, observando, além da legislação
pertinente em vigor, os limites previstos no artigo 19 da Lei Complementar
n° 101, de04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Caso a despesa com pessoal exceda a 95% (noventa
e cinco por cento) do limite estabelecido no inciso III do artigo 19 da LC
n° 101/00, admitir-se-á a contratação de horas extras para atendimento a
necessidade de serviços de saúde, educação e serviços urbanos, bem como ás
situações de estado de emergência.
Art. 45. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de
mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores e empregados, de
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acordo com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000, e aquelas
referentes a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, serão
classificadas em dotação específica e computadas no cálculo do limite da
despesa total com pessoal.
§ 1°. Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de
terceirização que tenham o objetivo a execução indireta de atividade de que,
não representando relação de emprego, preenchem simultaneamente as seguintes
condições:
I – Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal e regulamentar do órgão ou
entidade;
II – Não sejam inerentes às categorias funcionais e abrangidas
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário, ou quando se trata de cargo ou
categoria em extinção.
§ 2°. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os
contratos de terceirização de mão-de-obra para execução de serviços de
limpeza, manutenção, vigilância e segurança patrimonial e outro de
atividade-meios, desde que as categorias funcionais específica existente no
quadro pessoal do órgão ou entidade sejam remanescentes de fusões
institucionais ou de quadros
anteriores, não comportando a existência de
vagas para novas admissões ou contratações.
Art. 46. Para fins de atendimento ao disposto na Constituição
Federal e na constituição do Estado da Bahia, fica autorizada a concessão de
qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer titulo, constante de quadro especifico da
lei orçamentária, observada as normas constitucionais e legais específicas.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Art. 47. A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para
pagamentos da despesa com amortização e encargos da dívida contratual e
refinanciamento da divida publica municipal dos termos dos contratos
firmados.
Art.48. A administração da divida pública municipal terá
prioridade e minimização dos custos e a viabilização de fontes alternativas
de recursos para o Tesouro Municipal.
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Art.49. A procuradoria Geral do Município encaminhará os órgãos e
entidades devedoras, a relação dos débitos constantes de precatório
judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para 2010, conforme
determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional n.° 30, discriminada por órgão da administração direta e por
grupo de natureza de despesas, especificando no mínimo:
I – Número de ação originaria;
II – Número de precatório;
III – Tipo de causa julgada;
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), do Ministério da Fazenda;
VI – Valor individualizado por beneficio e total do precatório a
ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado e;
VIII – Número da vara ou Comarca de origem.
Parágrafo único. A atualização monetária dos precatórios,
determinada no §1°art.100 da Constituição Federal, e das parcelas
resultantes do disposto no artigo 78do ADCT- Ato das disposições
Constitucionais Transitórias, observará no exercício de 2009, inclusive em
relação ás causas trabalhistas, a variação do IGP-DI- Índice geral de
preços, divulgado pela fundação Getúlio Vargas.
Art. 50. Para fins de acompanhamento, controle e centralização,
os órgãos da Administração Pública Municipal direta, submetida os processos
referentes ao pagamento de precatórios á apreciação da Procuradoria Geral o
Município, antes do atendimento da requisição jurídica, observadas, as
normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.
Art. 51. A Lei orçamentária poderá conter autorização para
realização de operação de credito por antecipação da receita orçamental,
desde que observado o disposto no art.38da Lei Complementar Federal n°
101,2000e atendidas as exigências estabelecida na resolução n° 43,2001 do
Senado Federal.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 52. O poder Executivo publicará até trinta dias após o
enceramento de cada bimestre o Relatório de Execução Orçamentária- RREO na
forma prevista na §3°do art.165 da CF/88e art.52 da Lei Complementar 101 de
04 de maio de 2000-LRF.
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Art. 53. O Poder Executivo publicará até trinta dias após o
encerramento de cada quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Em
conformidade com o art.54 da LRF.
Parágrafo único. Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na comissão referida no
§1°do art.166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
Art. 54. Pra efeito do que dispõe o art.16, §3°da Lei
Complementar n°101/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo
valor não ultrapasse os limites para obras e serviços estabelecidos no
art.23 da Lei n°8.666/93, alterações posteriores.
Art. 55. Serão vedados quaisquer procedimento pelos ordenados de
despesa que viabilize a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registrada os atos e fatos
relativos á gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos
sem
prejuízo das responsabilidades e providencias derivadas da inobservância do
caput deste artigo.
Art. 56. Para cumprimento do
Complementar Federal n°101/00, considera-se:

disposto

no

art.42,

da

Lei

I – Contraída a obrigação no momento da formalização do contrato
administrativo ou outro instrumento congênere;
II - Compromissadas, no caso de despesas relativas a prestação de
serviços já existentes e destinados a manutenção da administração
pública,apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício
financeiro, o cronograma pactuado.
Art. 57. Em cumprimento ao disposto no art.62 da lei Complementar
n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Município autorizado a firmar
convênios, acordos, ajustes ou congêneres, com outras esferas de governo,
com vistas:
I

–

Ao

funcionamento

de

serviços

bancários

e

de

segurança

pública;
II – A possibilitar o assessoramento técnico ao desenvolvimento
das atividades econômicas e culturais do Município;
x
A utilização conjunta, no Município, de maquinas e
equipamentos de propriedades de Estado e/ou União;
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III - A
entidades de outras
IV – Ao
evolução, cultura,
outras de relevante

cessão de serviços para o funcionamento de órgãos e
esferas de governo;
desenvolvimento de programas prioritários nas árias de
saúde, assistência social, agricultura, habilitação e
interesse público com ou sem ônus para o município.

Art. 58. Caso o projeto de Lei orçamentária de 2010 não seja
aprovado até 31 de dezembro de 2009 ou se retarde sua sanção por
necessidades de veto total ou parcial, fica o poder executivo autorizado a
executar a programação dele constante, até a edição da respectiva Lei na
forma originalmente encaminhada á Câmara Municipal.
Art. 59. Esta Lei entra em vigor em 01/01/2010 e vigorará até o
dia 31/12/2010.
Art. 60. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 01 de julho de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

______________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ANEXOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2010

SUMÁRIO
ANEXO I- PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
ANEXO II- METAS FISCAIS
Anexo II. A Demonstrativos de Metas Fiscais e Memórias de Calculo.
Anexo II. B Avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício
anterior.
Anexo II. C Anexo de metas anais fixadas nos três exercícios anteriores.
Anexo II. D Demonstrativos da evolução do patrimônio liquido.
Anexo II. E Origem e Aplicação dos recursos obtidos com Atuarial ao Ativo.
Anexo II. F Avaliação da Situação Financeira e Atuaria da Previdência.
Anexo II. G Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita.
Anexo II. H Demonstrativo da Margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
ANEXO III- RISCOS FISCAIS.
ANEXO I
PRIORIDADES E METAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
ANEXO I
PRIORIDADES E METAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-2010
(Art.159§da Constituição Estadual e Art.165§ da Constituição Federal ²)
1 Ações legislativas.
2 Dinamizar com conhecimento e tecnologia o desenvolvimento da Máquina
administrativa.
x Reestruturação da guarda Municipal e Modernização da Frota, com a
aquisição de veículos e equipamentos e treinamento.
x Eficientização das Finanças Municipal, modernizando os setores da
tesouraria e tributos e capacitar os servidores.
x Revitalização
e
Modernização
da
Administração
Pública
Municipal,
implantando serviços que visem á melhoria do atendimento dos servidores
administrativos.
3 Garantir educação pública de qualidade.
x Plano de Ações Articuladas, melhorando o índice da Educação básica.
4 Desenvolver a Infra-Estrutura Social e Econômico.
x Plano de Ações em Infra Estrutura, melhorando e ampliando o sistema de
saneamento Básico, limpeza pública e Estradas vicinais.
5 Promover segurança ao cidadão.
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6 Garantir Saúde Humanizada de qualidade.
x Atenção Básica, em Infra Estrutura atendimento aos usuários nas Unidades
de Saúde de rede municipal própria.
x Vigilância em Saúde, Objetivando o desenvolvimento das Ações vinculadas a
Coordenação de Vigilância Epidemiológica, desenvolvimento das vinculadas a
Coordenação de Saúde do trabalhador, Desenvolvimento das ações vinculadas a
coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde.
x ASSISTENCIA HOSPITALAR, objetivando aos usuários em atividades de
Urgências e Emergência, por demanda própria e ou referenciada.
x REGULAÇÃO EM Saúde, objetivando o atendimento aos usuários nas unidades de
Saúde da rede municipal conveniada com o SUS e gerencia pelso municipal
gestores pactuantes.
7 Preservar e recuperar o meio ambiente.
8 Promover desenvolvimento com inclusão social.
9 Ampliar e recuperar a Infra-Estrutura urbana.
10
Promover o fortalecimento cultural e turístico.
11
Promover a Agricultura e desenvolvimento econômico.
x Plano de desenvolvimento Sustentável das Comunidades Rurais organizando e
qualificando as atividades rurais e preservar o meio ambiente.
12
Promover ações de Esporte e Lazer.
13
Desenvolver Programas Sócio-comunitários.
14
Fortalecer a Transparência e o Controle.
ANEXO II
METAS ANUAIS
ANEXO II. A
METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMERTÁRIAS – 2010
(Art. 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio
2000)¹
Diante da crise financeira que está assolando o mundo como um todo, o
mercado financeiro brasileiro resolveu reduzir fortemente sua estimativa
para o crescimento econômico de 2009, após dados recentes mostrarem uma
fraqueza maior que a esperada entre o fim do ano passado e inicio deste, o
que reflete diretamente nas receitas municipais.
Dessa formas os municípios terão que se adequar a essa
nova
realidade. Seguindo os passos da União que apresentou uma segunda estimativa
de receita para 2009 e 2010, os municípios terão que re-estimar suas
receitas para esse ano e conseqüentemente os próximos.
Quando o Governo Federal elaborou sua proposta
orçamentária. Não
tinha dimensão da crise. Com a perspectiva de que a economia está ás
vésperas de se desacelerar, tomou-se a decisão de rebaixar a previsão de
crescimento de 2009 de 4% para 3,5% mesmo que ainda aposte numa retomada da
atividade econômica ao longo do próximo ano. Então, projetaremos nossa
receita o mais perto da realidade e das previsões econômicas.
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As variáveis utilizadas para a projeção são:
VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS PROJETADAS
2010 2011
Crescimento real do PIB –
BA (%a.a.)
Inflação
IPCAIBGE
(%a.a.-12 meses)
Esforço
de
Arrecadação
Municipal

2012

2,50
2,70

3,00

4,50

4,50

1,50

1,50

4,20
1,50

Por outro lado, as despesas obrigatórias, como de pessoal e encargos
sociais, continuarão sujeitas a um crescimento natural, que decorre de
progressões e reestruturações de carreira, além de reajustes salariais,
conforme previsto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, mas
estaremos atentos a controlar e atuar quando necessário, para conter o
percentual de pessoal frente a Receita Corrente Liquida.
Para a definição da receita projetada para o ano de 2010 e para os dois anos
subseqüentes, foi considerada a evolução a receita no período de 2006 a
2008, uma re-estimativa de 2009 aplicando-se um redutor em torno de 15%
demonstrando assim cautela nas previsões já que os repasses tem diminuído
consideravelmente.
No que se refere às despesas, o Município cumpre as determinações da Lei
Complementar n.° 101 de 04 de maio de 2000, uma vez que já vem controlando
os seus gastos com pessoal e custeio, através de medidas administrativas,
fato que vem permitindo a realização de ações continuas na Cidade.
De todo modo, por ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 2010,
poderá ocorrer variações de ajustes nos valores constantes dos anexos de
metas fiscais apresentadas.
ANEXO II G
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIAS – 2010
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃODE RENÚNCIA DE RECEITA
(Art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de
2000)²
Conforme a Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio de 2000 – LRF,
entende-se como renúncia de receita, anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota
ou modificação de base de calculo que implique redução descriminada de
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tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento
diferenciado.
Para que possa ocorrer tal renúncia é necessário que seja apresentado
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes e atender a pelo menos uma das
seguintes condições:
x Demonstração pelo proponente de que a renuncia de receita foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12 da RLF,
e de que não afetará as metas e resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentária.
x Estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, por
meio de aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição
A Lei estabelecida ainda que não seja considerado como renúncia da
receita para efeito da mesma à alterações da alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição Federal, na
forma de seu § 1° e o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao
dos respectivos custos de cobrança.
Sendo assim, o Município não está prevendo e/ou estabelecendo Renúncia
de Receitas para os próximos exercícios. Caso venha a ser instituídas serão
observados os procedimentos do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 04 de
maio de 2000.
ANEXO II. H
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2010
Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Art. 4°, § 2°,inciso V, da Lei Complementar n.° 101, de maio de
2000)³
O Demonstrativo da Estimativa da Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado passa a ser um requisito da Lei de
Diretrizes orçamentárias introduzido pela Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000.
Considerou-se como margem de expansão das despesas continuadas a diferença
real entre a despesa que a Prefeitura está, no momento, legalmente obrigada
a executar por mais de dois exercício e aquela que espera ficar legalmente
obrigada a executar ao elaborar o seu orçamento. Tal conceito encontra-se
baseado no entendimento do art. 17 da LRF, que trata da criação de despesas
obrigatórias de caráter continuado.
Para que aja expansão da despesa de caráter continuado é necessário que o
aumento não afete as metas de resultados fiscais, sendo necessária a
compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de
despesas, onde aumento permanente de receita é aquele proveniente da
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elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
Desta forma, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores
determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária, já
que se entende como conceito de base de cálculo a grandeza econômica ou
numérica sobre a qual se aplica uma alíquota para obter o montante
tributário a ser arrecadado.
Como está previsto uma pequena queda na base de cálculo para 2010 em virtude
da expectativa de retração real do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em
torno de 0,3%, os municípios terão que se adequar em relação à queda na
receita, comprometendo os possíveis investimentos previstos.
ANEXO III
RISCOS FISCAIS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-2010
Demonstrativos de Riscos Fiscais
(Art.4°,§ 3°, da Lei Complementar n.°101 de 4 de maio de 2004)
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias deva conter o anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os
riscos capazes de afetar as contas públicas , informando as providencias a
serem tomadas caso se concretizem.
I - DA QUEDA DA RECEITA
A queda no repasse do fundo de participação dos municípios (FPM), nos
municípios da Bahia, variam entre5% e 19% maior do que o previsto no inicio
do corrente ano. Esse percentual surpreendeu os gestores municipais de
Estado, que já considera a possibilidade de não poder cumprir obrigações
legais, como o repasse mensal de recursos ás Câmaras.
As prefeituras esperavam a queda na arrecadação, mas tinham como referencia
a previsão da Secretaria do Tesouro Nacional, que,com base na estimativa da
Receita Federal, avaliou em R$ 310 milhões o FPM do 2°decêndio. Mas o valor
pago, que refletiu o volume de arrecadação do dia 1° a 10 de março de 2009,
foi de apenas R$ 250 milhões. Com isso nas prefeituras se confirmou a
chegada da crise mundial aos municípios. Essa arrecadação mostra que a crise
terá um impacto violento nas prefeituras, que apresentam dificuldades em
transferir o duodécimo para as Câmeras Municipais.
A diminuição das receitas promete ser mais graves problemas a ser
enfrentado, onde as prefeituras só contam com os recursos do FPM como
principal ou única fonte de renda.
É importante ressaltar que além dessa diminuição, dos recursos do FPM,as
prefeituras são obrigadas a investir 15% na Saúde e 25% na Educação, além de
repassar um percentual equivalente a 8% do orçamento anual para as Câmaras
Municipais. Quanto menor o repasse do Fundo menos terá para investir nesses
setores.
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As medidas que o Governo Federal vem tomando interferem diretamente nas
gestões municipais, tais como: conceder isenção do IPI ás montadoras, com
vistas ao reaquecimento da economia. Mais
só que 48% desse imposto é
destinado
a
estados
e
municípios,
que
não
tiveram
qualquer
compreensão.Também o anunciado parcelamento das dividas com o INSS,promovido
pelo Governo Federal, não atende aos anseios das prefeituras.
A re-estimativa da receita do município para o período 2009, e sua projeção
para 2010 tem como parâmetros os valores constantes e correntes o PIB-BA,
IPCA-IBGE e Esforço Municipal. Essas variáveis macroeconômicas segundo
espectativas devem se comportar descrito abaixo:
VARIÁVEIS MARCROECONOMICAS PROJETADAS
2010
Crescimento real do PIB- 2,50
BA (%a.a.)
Inflação IPCA-IBGE (%a.
a.-12 meses)
4,20
Esforço de Arrecadação 1,50
Municipal

2011
2,70

2012
3,00

4,50

4,50

1,50

1,50

O Município acumulou ao longo de sua trajetória fiscal diversos
compromissos que podem afetar o equilíbrio fiscal. Não obstante, esses
compromissos estão sendo avaliados liquidados. Além disso, o município busca
o equilíbrio financeiro, adotando medidas como:
I.Renegociação da dívida fundada e flutuante;
II. Incremento de recitas próprias através da melhoria na qualidade da
tributação combate a sonegação e evasão fiscal;
III. Contingenciamento de recursos e normas e normatização da execução
orçamentária.
II-DOS RISCOS
II.I-DÍVIDA
Os riscos da Dívida Pública Municipal são decorrentes de variações das
taxas de juros, afetando o volume de recursos necessários ao pagamento do
serviço e do estoque da dívida. O esforço para atingir o equilíbrio
financeiro
é influenciado pela conjuntura econômica nacional e pelas
próprias características da economia local.
A divida municipal tem influencia fundamental na realização das despesas
correntes de capital do município, no sentido de que os recursos devem ser
canalizados para suprir os débitos anteriores e atuais. Por outro lado, o
controle deve ser rigoroso, de forma que o município adote uma visão
de vanguarda em relação a evolução das dívidas.
II.II-RECEITA
As receitas municipais, projetadas com base nos parâmetros apresentados
acima, podem sofre impacto de mudanças nos cenários econômico nacional e
local, sendo assim, poderá correr frustrações ou excesso de arrecadação. No
caso de frustrações as metas deverão ser realizadas, e o município adotará
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as medidas forma em termos de aumentos de outras receitas e/ou diminuição de
despesas, de forma a alcançar o superávit primário estabelecido, garantido
desta forma a sustentação fiscal em bases permanentes.
A renúncia de receitas é outro fator que afeta as receitas do tesouro, visto
que o município deixa de arrecadar devido a concessão de algum beneficio
fiscal a certos setores e empresas, todavia, espera-se que o beneficio
social em termos de emprego e renda compense a parcela de receita não
arrecadada.
Por outro lado, deve buscar uma política de expansão da arrecadação própria
por incremento do esforço de arrecadação e do crescimento econômico.
Por fim, as metas fiscais podem ser afetadas por vários fatores. No momento
evidenciam-se as mais coerentes.
Em suma, as metas fixadas confirmam o comprometimento do Governo Municipal
com a responsabilidade fiscal, contribuindo para a estabilidade das contas
públicas, adequando á crise mundial e propiciando a criação das condições
necessárias para p crescimento sustentado com inclusão social.
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LEI Nº 011.

Cria o Fundo Municipal
outras providências.

do

Idoso,

dá

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso - FMI,
instrumento de captação, e aplicação de recursos destinados a propiciar
suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de
planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de
Araci.
Art. 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal do Idoso - FMI:
I – Recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional e
Estadual do Idoso;
II – Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais
que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
III
–
Doações,
auxílios,
transferências de entidades nacionais
governamentais e não-governamentais;

e

contribuições,
subvenções
e
internacionais, organizações

IV – Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo,
realizadas na forma da lei;
V – parcelas do produto de arrecadação de outras receitas
próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação
de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal do Idoso - FMI
terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
VI –
financiadoras;

produto

de

convênios

firmados

com

outras

entidades

VII – doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;
VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
§ 1º. A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da
Administração
Pública
Municipal,
responsável
pelo
idoso,
será
automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.
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§ 2º. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados nos
Bancos credenciados, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal
do Idoso - FMI.
Art. 3º. O Fundo Municipal do Idoso - FMI será gerido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social sob orientação e controle do
Conselho Municipal do Idoso.
§ 1º. A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Idoso - FMI –
constará na LDO – Leis das Diretrizes Orçamentárias.
§ 2º. O orçamento do Fundo Municipal do Idoso - FMI integrará o
orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal do Idoso - FMI, serão
aplicados em:
I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e
serviços para os idosos, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, responsável pela execução da Política do Idoso ou
por órgãos conveniados;
II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas
de direito público e privado para execução de programas e projetos
específicos do setor do idoso;
III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;
IV – Construção, ampliação, reforma e aquisição ou locação de
imóveis para prestação de serviços para o idoso;
V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações para o idoso;
VI
–
Desenvolvimento
de
programas
aperfeiçoamento de recursos humanos na área do idoso.

de

capacitação

e

Art. 5º. O repasse de recursos para as entidades e organizações
do idoso, devidamente registradas no Conselho Nacional do Idoso, será
efetivado por intermédio do Fundo Municipal do Idoso - FMI, de acordo com
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Idoso – CMI.
Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações
governamentais e não governamentais do idoso se processarão mediante
convênios e contratos.
Art. 6º. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal
do Idoso - FMI serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal do Idoso
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– CMI, trimestralmente,
analítica.

de

forma

Art. 7º. Para atender
rubrica orçamentária específica.

ao

sintética

disposto

e,

anualmente,

nesta

Lei,

será

de

forma

utilizada

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 9º. Revogam-se às disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 27 de julho de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
1 de Março de 2011
63 - Ano VII - Nº 359
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Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
G
G

LEI Nº 012.
Autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito, oferecer garantias
e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e
garantir operação de crédito com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado
da Bahia S/A, até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinada
ao financiamento para execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana
e saneamento, de conformidade com as regras estipuladas pelas normas
pertinentes e pelo disposto nesta Lei.
Art. 2º. As operações de crédito referido no artigo anterior
serão subordinadas às seguintes condições:
a)

O valor de financiamento de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais);
b)

Prazo global de até oito anos, incluída carência de até um

ano;
c) O principal da dívida decorrente do financiamento, sem
prejuízo do pagamento de juros, será pago, durante o prazo de amortização,
em parcelas mensais e sucessivas, calculadas pelo Sistema de Amortizações
Constantes - SAC;
d) Pagamento de juros trimestrais durante a carência;
e) Encargos Financeiros: Os juros serão devidos com base na Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP divulgada pelo Banco Central do Brasil,
acrescida de 6,00 (seis) pontos percentuais ao ano.
Art. 3°. Fica ainda o Município autorizado a oferecer, por todo o
tempo de vigência da operação de crédito e até sua liquidação, em caráter
irrevogável e irretratável:
I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de
transferências do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o
art. 158, IV da Constituição Federal;
II - como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas
provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o
art. 159, I, b da Constituição Federal.
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Parágrafo único. As receitas indicadas nos incisos anteriores
serão alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser
estabelecidas constitucionalmente em sua substituição, independentemente de
nova autorização.
Art. 4º. O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir
a DESENBAHIA, em mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e
irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de
transferências mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os
recursos vinculados, podendo a DESENBAHIA utilizar esses recursos no
pagamento do que lhe for devido por força da operação de crédito de que
trata esta Lei.
§1º. As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão
exigidas nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo,
ficando a DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos
recursos para quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras
depositárias.
§2º. Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no
inciso II do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo
se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às
parcelas vencidas e não pagas da dívida.
Art. 5º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no
prazo de trinta dias, contados da contratação da operação de crédito
autorizada por esta Lei, cópia do respectivo instrumento contratual.
Art. 6º. Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente,
as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos
anuais, relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º desta
Lei.
Art. 7º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais ao orçamento vigente, se necessários, destinados ao pagamento das
obrigações decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, e que
se vençam neste exercício, bem como para assegurar a participação de
recursos próprios nas inversões necessárias para implantação dos projetos, e
ainda, abrir créditos no valor total, em caso de inexistência de dotações
orçamentárias próprias para assegurar a realização do programa autorizado
nesta Lei, podendo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias
ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°. Revogam-se todas as disposições em contrário.
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GABINETE DA PREFEITURA, em 30 de setembro 2009.

__________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 013.
Dispõe sobre a concessão de aumento
aos servidores públicos municipais da
carreira do Magistério, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
aos professores da rede pública de ensino, aumento salarial no percentual de
3,23% (três pontos vinte e três por cento), parcelados em duas vezes, sendo
2% (dois por cento) em 01 de outubro de 2009, e 1,23% (hum ponto vinte e
três por cento), em 01 de novembro de 2009, tendo como base de cálculo os
vencimentos do mês de setembro de 2009.
Parágrafo único. O aumento mencionado no caput deste artigo, no
percentual de 3,23% (três pontos vinte e três por cento), abrange somente
aos servidores da carreira do magistério, incluindo-se aí os cargos em
comissão de direção, vice-direção, coordenação e orientação.
Art. 2º. O aumento de que trata esta lei não se aplica aos
subsídios dos agentes políticos municipais.
Art. 3º. O aumento salarial será concedido mediante a estimativa
de impacto orçamentário-financeiro no exercício, a declaração de que o
aumento de despesa tem adequação orçamentária e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e declaração de que a
despesa total com pessoal está compreendida dentro dos limites estabelecidos
pelos Arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de
dotações pertinentes do Orçamento Municipal para o presente exercício.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 30 de setembro 2009.
__________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 014.
Dispõe sobre
para realizar
propriedades
familiares, e

autorização ao Poder Executivo
limpeza em aguadas e tanques de
particulares
de
agricultores
dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar serviços
limpeza de aguadas e tanques de propriedades particulares de agricultores
familiares, com a finalidade de aumentar a capacidade de armazenamento de
água, além de melhorar a adequação técnica dos reservatórios da região SemiÁrida.
Parágrafo único. Os serviços ficam a cargo da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município, com acompanhamento do
Conselho Municipal de Defesa Civil (COMDEC).
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, 30 de setembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 015.
Institui a Semana de Luta Contra a Violência e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica instituída a semana de Luta Contra a Violência e a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Município de Araci, Estado
da Bahia.
§ 1º. O evento instituído na presente Lei, será realizado entre
os dias 06 (seis) e 12 (doze) de outubro de cada ano, ficando sua
organização e realização sob responsabilidade do Poder Executivo, do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar.
Art. 2º - Para a devida aplicação desta Lei, ficam convidados a participar
do evento, a Secretaria Municipal da Educação, a Secretaria Municipal de
Saúde, a Secretaria Municipal da Ação Social, a Promotoria de Justiça e
outras Entidades. (VETADO).
Art. 3º. As despesas necessárias para aplicação da presente Lei
ficam por conta do Poder Executivo.
Art. 4º - O Executivo regulamentará esta Lei dentro de 60 (sessenta) dias,
contados a partir de sua publicação. (VETADO).
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se todas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA, 30 de setembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 016.
Torna obrigatória a identificação de
todos os trabalhadores que mantém contato
direto e permanente com o público, e dá
outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Ficam todos os empregados em estabelecimentos públicos,
localizados no município de Araci, que mantém contato direto e permanente
com público obrigado a portar crachá de identificação com sua fotografia,
seu nome completo e função que ocupa.
Art. 2º. Os crachás serão fornecidos pelo empregador sem qualquer
custo para o empregado.
Art. 3º. Na regulamentação desta Lei, o Poder Executivo delegará
competência para sua fiscalização e estabelecerá sanções para os seus
infratores.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, 30 de setembro de 2009.

___________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 18, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre a transferência da
estrada municipal que liga o
município de Araci ao Povoado
de Salgadália no Município de
Conceição do Coité, e dá outras
providências.

A Prefeita Municipal de Araci, Estado da Bahia: Faz saber que a
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar protocolo
para transferência definitiva da estrada municipal que liga o
município de Araci ao povoado de Salgadália no município de
Conceição do Coité, para o ESTADO DA BAHIA, intervindo nos atos
necessários à efetivação da transferência, com caráter de
estadualização a Secretaria de Infra-estrutura do Estado da Bahia
e o Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia DERBA.
§ 1° - A transferência a que se refere este artigo tem por
objetivo criar as condições, no interesse comum, de melhoramento
da estrada quanto a conservação, manutenção, recuperação e
construção,
através
do
Departamento
de
infra-estrutura
de
Transportes da Bahia – BAHIA, permitindo otimizar o transporte
rodoviário na região, proporcionando melhor escoamento das
produção e da circulação de riqueza e de pessoas.
Art. 2° - A estrada transferida reverterá ao patrimônio do
Município de Araci, na ocorrência do desvio da finalidade de
utilização, ou na hipótese de não ser implementado o seu
melhoramento, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Art.3° – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeitura Municipal de Araci, 29 de outubro de 2009

MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 019.
Abre crédito no valor de total de R$
195.000,00, para os fins que se especifica e
dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º Fica aberto crédito no valor total de R$ 195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais), destinado a aquisição de ambulância
financiada pelo DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.
Dotação:
02.06.02 – SECRETARIA DE SAÚDE – FMS - Fundo Municipal de Saúde – Atenção
Básica
2.020 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA – Manutenção Programa de Atenção Básica Fixo
– PAB Fixo.
4.4.9.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total do Projeto/Atividade
R$ 195.000,00
Total da Unidade
R$ 195.000,00
Valor Total
R$ 195.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes da abertura do presente Crédito
de R$ 195.000,00, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43
parágrafo 1° da Lei Federal n° 4.320, Inciso IV.
Inciso IV – Operação de Crédito R$ 195.000,00
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 11 de novembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

LEI Nº 020.
Autoriza a desoneração fiscal relativa aos
impostos municipais, com vista à execução
do Programa Minha Casa Minha Vida, e da
outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

fiscal à
execução
programa
de 25 de
julho de

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção
(s) empresa (s) do Programa Minha Casa Minha Vida, enquanto durar a
das obras do empreendimento destinado a construção de habitações do
“MINHA CASA MINHA VIDA”, instituído pela Medida Provisória nº 459
março de 2009, posteriormente convertida em Lei nº 11.977 de 07 de
2009 dos seguintes impostos:
I – impostos sobre transmissão intervivos (ITVI);
II – impostos sobre propriedade predial e territorial

urbana

(IPTU)
III – imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza
(ISSQN)
Parágrafo único. A primeira transmissão, ao beneficiário,
relativa à imóvel residencial integrante de empreendimento habitacional de
interesse social dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, famílias de até
03 (três) salários mínimos terão isenção referente ao Imposto Sobre a
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, Realizada Inter
Vivos por Ato Oneroso - ITBI.
Art. 2º. Ficará isento da cobrança de taxa para aprovação do
loteamento do Programa Minha Casa Minha Vida, como também, o alvará de
construção.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 26 de novembro de 2009.

_________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 021.
Dispõe sobre a regulamentação e critérios
para a concessão dos benefícios eventuais
de
Assistência
Social
em
caso
de
circunstâncias temporárias, emergenciais
e de calamidade pública, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
CAPITULO I
Art. 1°. Esta lei, com fulcro nos artigos 23, II, 30, I e II, 203
e 204, I, da Constituição Federal, art. 26 da Lei complementar Federal 101
de 04 de Maio de 2000, 15, I e II, 22 da Lei Federal 8.742 de 7/12/1993 e a
Resolução nº. 212 de 19/10/06 regulamentam a concessão, pela administração
pública, dos benefícios eventuais de Assistência Social.
Art. 2°. Benefícios Eventuais é uma modalidade de provisão de
proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra
organicamente as garantias de Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e
humanos.
Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para concessão
do benefício eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou
vexatórias.
Art. 3°. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às
famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento
de contingências sociais, cuja ocorrência provoque riscos e fragilize a
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus
membros.
CAPITULO II
Do valor dos benefícios eventuais
Art. 4°. O critério para a concessão do benefício eventual é o
que determina a Lei nº. 8.742 de 7/12/93 no seu art. 22, não havendo
impedimento para que o critério seja fixado também em igual valor ou
superior a ¼ do salário mínimo.
Da concessão dos benefícios eventuais
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Art. 5°. A concessão do benefício eventual pode ser requerida por
qualquer cidadão ou família à Secretaria Municipal de Assistência Social,
mediante atendimento de algum dos critérios abaixo:
I - Em conformidade com os arts. 2º e 3º dessa lei;
II - Após preenchimento do formulário elaborado pela Assistente
Social responsável pelo atendimento na Secretaria dos benefícios sócio
assistenciais;
III - Após realização de visita domiciliar pela assistente social
responsável, para verificação da situação de vulnerabilidade do cidadão e
famílias beneficiárias;
IV - Após autorização da Assistente Social que acompanha os
benefícios sócios assistenciais na Secretaria.
CAPITULO III
Dos benefícios eventuais em espécie
Do auxílio funeral
Art. 6°. O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em pecúnia, por uma única parcela, ou em bens de consumo, para
reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.
Art. 7°. O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será
distinto em modalidades que garantam a dignidade e o respeito às famílias
beneficiárias tais como:
I – custeio das despesas de urna funerária, velório e de
sepultamento;
II – custeio de necessidades urgentes da família para enfrentar
os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou
membros;
III – ressarcimento no caso de perdas e danos causados pela
ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário.
Art. 8°. O benefício funeral pode ocorrer na forma de pecúnia ou
na prestação de serviços.
§ 1º. Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna
funerária,
velório
e
sepultamento,
incluindo
transporte
funerário,
utilização de capela, isenção de taxas e colocação de placa de
identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o
respeito á família beneficiária.
§ 2º. Quando o benefício for assegurado em pecúnia, deve ter como
referência o custo dos serviços previstos no parágrafo anterior.
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§ 3º. O benefício, requerido em caso de morte, deve ser pago
imediatamente, em pecúnia ou em serviços, sendo de pronto atendimento, em
unidade de plantão 24 horas.
§ 4º. O município deve garantir a existência de unidade de
atendimento com plantão 24 horas para o requerimento e concessão do
benefício funeral, podendo este ser prestado diretamente pelo órgão gestor
ou indiretamente, em parceria com outros órgãos ou instituições.
§ 5º. Em caso de ressarcimento das despesas previstas no § 1º, a
família pode requerer o benefício até trinta dias após o funeral.
§ 6º. O pagamento do ressarcimento será equivalente ao valor das
despesas previstas no parágrafo primeiro.
§ 7º. O benefício funeral será devido à família em número igual
ao das ocorrências desses eventos.
§ 8º. O beneficio funeral pode ser pago diretamente a um
integrante da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau ou
pessoa autorizada mediante procuração.
Do auxílio – natalidade
Art. 9°. O benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em pecúnia ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade
provocada por nascimento de um membro da família.
Art. 10. O alcance do benefício natalidade, a ser estabelecido
por legislação municipal, é destinado à família e terá, preferencialmente
entre suas condições:
I – atenções necessárias ao nascituro;
II – apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido;
III – apoio à família no caso de morte da mãe;
IV - apoio à mãe vítima de seqüelas de pós-parto;
V - o que mais a administração municipal considerar pertinente.
Art. 11. O benefício natalidade pode ocorrer na forma de pecúnia
ou em bens de consumo tais como:
§ 1º. Os bens de consumo consiste no enxoval do recém-nascido
incluindo itens de vestuário, alimentação, berço e utensílios para
alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o
respeito à família beneficiária.
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§ 2º. Quando o benefício natalidade for assegurado em pecúnia
deve ter como referência o valor das despesas previstas no parágrafo
anterior.
§ 3º. O requerimento do benefício natalidade deve ser realizado
até 90 (noventa) dias após o nascimento.
§ 4º. O benefício natalidade deve ser pago até 30 (trinta) dias
após o requerimento.
§ 5º. A morte da criança não inabilita a família de receber o
benefício natalidade.
§ 6º. O benefício natalidade será devido à família em número
igual ao das ocorrências desses eventos.
§ 7º. O beneficio natalidade pode ser pago diretamente a um
integrante da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau ou
pessoa autorizada mediante procuração.
Do auxílio-viagem
Art. 12. O benefício eventual em forma de auxílio-viagem,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em pecúnia ou em passagem, de forma a garantir ao cidadão e as
famílias condições dignas de retorno à cidade de origem ou visitas aos
parentes e situação de doenças ou morte em outra cidade, povoado e Estado.
Art.
13.
O
alcance
do benefício
auxílio-viagem,
a ser
estabelecido por legislação municipal, é destinado á famílias e terá,
preferencialmente, as seguintes condições:
I – de doença, falecimento de parentes, consangüíneo ou afim, que
residam em outras cidades, povoados e estados;
II – visita anual a ascendentes ou descendentes em outras
localidades, municípios, povoados e estados;
III – necessidade de acompanhar: crianças, idosos e pessoas com
deficiência;
IV – necessidade de acompanhar a pessoa em caso de doença;
Art. 14. O benefício auxílio-viagem consiste na inclusão de
despesas com alimentação, garantindo a dignidade e respeito á família
beneficiária.
§ 1º. Quando se tratar de emigrante acompanhado ou não de sua
família serão dadas condições dignas de retorno à cidade de origem,
assegurada as despesas com alimentação e contato com a Secretaria Municipal
de Assistência Social de origem, a fim de garantir condições de permanência
da família através de acompanhamento qualificado, visando a sua cidade.
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§ 2º. Quando o benefício auxílio-viagem for assegurado em pecúnia
deve ter como referência o valor das despesas com passagens, considerando o
parágrafo anterior.
Do auxílio cesta básica
Art. 15. O benefício eventual, na forma de auxílio cesta básica,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em pecúnia por uma única parcela, ou em alimentos, para reduzir a
vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas para
aquisição de alimentos com qualidade e quantidade de forma a garantir uma
alimentação saudável e com segurança às famílias beneficiárias.
Art. 16. O alcance do benefício cesta básica, a ser estabelecido
por legislação municipal, é destinado às famílias beneficiárias e terá,
preferencialmente, os seguintes critérios:
I – insegurança alimentar causada pela falta de condições
socioeconômicas para manter uma alimentação digna, saudável com qualidade e
quantidade;
II – deficiência nutricional causada pela falta de uma
alimentação balanceada e nutritiva;
III – necessidade de uma alimentação específica voltada para
doenças crônicas;
IV – desemprego, morte e ou abandono pelo membro que sustenta o
grupo familiar;
V – nos caso de emergência e calamidade pública;
VI – grupos vulneráveis e comunidades tradicionais.
Art. 17. Quando o benefício auxílio cesta básica for assegurado
em pecúnia deve ter como referência o valor das despesas previstas no art.
anterior prevendo as especificidades de cada item colocado.
Art. 18. O requerimento do benefício cesta básica deve ser pago e
ou fornecido, após um dia da solicitação pela família beneficiária.
Parágrafo único. Em se tratando do caso de doença crônica, a
solicitação terá que ser atendida de forma imediata.
Do auxílio documentação
Art. 19. O benefício eventual, na forma de auxílio documentação,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em pecúnia, por uma única parcela, garantindo aos cidadãos e às
famílias, a obtenção dos documentos que necessitam e que não dispõe de
condições para adquiri-lo.
Art. 20. O alcance do benefício auxílio documentação é destinado
aos cidadãos e às famílias, e será preferencialmente para adquirir os
seguintes documentos:
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I – Registro de Nascimento;
II – Carteira de Identidade;
III – CPF;
IV – Carteira de Trabalho.
Parágrafo único. A concessão que trata este artigo compreende
recolhimento de taxas, fornecimento de fotografias e o valor para o
deslocamento do beneficiário.
Art. 21. O benefício auxílio documentação é em forma de pecúnia e
deve ter como referência o valor das despesas previstas no parágrafo
anterior e pago após solicitação e comprovada a necessidade, através do
preenchimento do formulário.
Do auxílio moradia
Art. 22. O benefício eventual, na forma de auxílio moradia,
constitui-se em uma ação da Secretaria da Assistência Social em parceria com
a Secretaria de Infra-estrutura do município e outras entidades, na
concessão de moradia às famílias de baixa renda que tenham sofrido perdas do
imóvel devido calamidade pública e ou se encontre em situação de rua.
CAPITULO IV
Das calamidades públicas
Art. 23. Entendem-se como ações assistenciais em caráter de
emergência, aquelas provenientes de calamidades públicas provocadas por
eventos naturais e, ou epidemias.
Art. 24. Enquadra-se
seguintes benefícios eventuais:

como medida emergencial a

concessão

dos

I – abrigos adequados;
II – alimentos;
III – cobertores, colchões e vestuários;
IV – filtros.
Art.
25.
No
caso
de
calamidades, situações
de caráter
emergenciais devem ser realizadas ações conjuntas das políticas setoriais
municipais no atendimento aos cidadãos e às famílias beneficiárias.
CAPITULO V
Das competências
Art. 26. Competem ao Município, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, as seguintes diretrizes:
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I – estimar a quantidade de benefícios a serem concedidos durante
cada exercício financeiro;
II – coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a
avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como seu financiamento;
III – manter uma recepção na Secretaria Municipal de Assistência
Social com uma Assistente Social, para o atendimento, acompanhamento,
concessão, orientação dos benefícios eventuais;
IV – realização de estudos da realidade e monitoramento da
demanda para constante ampliação da concessão;
V – expedir as instruções, e instituir formulários e modelos de
documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais;
VI – a Secretaria Municipal de Assistência Social manterá um
arquivo que registrará os requerimentos já efetuados com o fim de evitar
doações indevidas e para aferição das carências da população;
VII – articular com a rede de proteção social básica e especial,
entidades não governamentais e as políticas setoriais, ações que possibilite
o exercício da cidadania das famílias, seus membros, indivíduos e cidadãos
que necessitam dos benefícios eventuais, através da inserção social em
programas, projetos e serviços que potencializem suas habilidades em
atividades de geração de renda.
Art. 27. Compete ao Conselho
deliberar as seguintes ações:

Municipal de Assistência

Social

I – informar sobre irregularidades na aplicação do regulamento
dos benefícios eventuais;
II – avaliar e reformular, se necessário, a cada ano a
regulamentação de concessão e o valor dos benefícios eventuais;
III – analisar e aprovar a lei municipal que regulamenta os
benefícios eventuais;
IV – definição da porcentagem a ser colocada no orçamento
municipal a cada exercício financeiro para os benefícios eventuais;
V – apreciação dos requerimentos de concessão dos benefícios
eventuais e o pagamento dos mesmos;
VI – estabelecer padrões e limites das despesas a serem
realizadas mediante o emprego dos benefícios eventuais;
VII–analisar e aprovar os instrumentos utilizados para concessão
e cadastramento dos beneficiários;
VIII – promover ações que viabilizem e garantam a ampla e
periódica divulgação dos benefícios eventuais, assim como os critérios para
sua concessão.
Art. 28. Compete ao Estado definir
financiamento dos benefícios a partir de:

sua

participação

no

co-

I
–
identificação
dos
benefícios
implementados
em
seus
municípios, verificando se os mesmos estão em conformidade com as
regulamentações específicas;
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II – levantamento das situações de vulnerabilidades e riscos
sociais de seus municípios e índice de mortalidade e de natalidade;
III – discussão junto a CIB (Comissão Intergestora Bipartiti) e
ao CEAS (Conselho Estadual de Assistência Social) sobre o co-financiamento
dos benefícios eventuais para os municípios;
IV – caberá ao Estado coordenar, acompanhar, monitorar e
assessorar os municípios na concessão dos benefícios eventuais.
Parágrafo único. O processo de discussão com a CIB E CEAS deverá
determinar um percentual de recursos a ser repassado a cada município, em um
prazo de oito meses após a publicação da resolução.
Art.29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revoga-se a Lei n° 007 de 22/06/2009.

GABINETE DA PREFEITURA, em 11 de novembro 2009.

__________________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 022.

Autoriza a Administração Pública Direta a
utilizar-se de meio eletrônico para a
movimentação financeira junto ao Banco do
Brasil, dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica a Administração Pública Direta autorizada a
utilizar o meio eletrônico para a movimentação financeira a seu cargo junto
ao Banco do Brasil.
Art. 2º. A movimentação financeira, para os fins desta lei,
abrange todas as transações bancárias necessárias à realização da despesa
e receita públicas, inclusive transferência de recursos,
transmissão
e
recepção de arquivos eletrônicos,
via
provedor
disponibilizado
por
instituições bancárias oficiais e via Internet.
Art. 3º. As transações serão realizadas pelos agentes públicos
responsáveis pela movimentação dos recursos públicos, de acordo com as
respectivas competências e atribuições, por meio de senha eletrônica, aos
quais
compete
preservar
o
respectivo
sigilo,
sob
pena
de
responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em
vigor.
Parágrafo único. A senha eletrônica equipara-se, para os efeitos
desta lei, à assinatura de próprio punho do agente público.
Art. 4º Deverão ser realizados contratos específicos com o Banco
do Brasil, instituição bancária oficial detentora das contas por meio das
quais são movimentados os recursos públicos, regulando-se, de forma
detalhada, a operacionalização do sistema eletrônico, inclusive os poderes
inerentes a cada senha.
Art. 5º As mensagens que trafegarem entre os sistemas eletrônicos
dos bancos oficiais e da Administração Pública deverão ser criptografadas e
protegidas por outra forma que garanta a segurança dos dados.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N° 023.
Altera a Lei nº 019, que autoriza o Poder
Executivo a contratar financiamento com a
Agência de Fomento do Estado da Bahia –
DESENBAHIA, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir
financiamento com a Agência de Fomento do Estado da Bahia – DESENBAHIA, até
o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), observadas as
disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito com o
setor público, e as condições especificas aprovadas pela Agência de Fomento
do Estado da Bahia – DESENBAHIA, para a operação.
Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento
autorizado neste artigo serão aplicados na compra de ambulâncias.
Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular
em garantia dos encargos do financiamento em caráter irrevogável e
irretratável, a modo pro solvendo, por todo o período de vigência da
operação de crédito e até sua liquidação, as seguintes receitas municipais:
I – Cessão, como meio de pagamento do crédito concedido, das receitas de
transferências oriundas do Fundo Estadual de Saúde e destinadas ao Fundo
Municipal de Saúde;
II – Vinculação, em garantia do pagamento dos débitos vencidos, e não pagos,
das receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de
que trata o artigo 159, I, b da Constituição Federal; ou, cumulativa ou
alternativamente, das receitas provenientes do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade,
de que trata o artigo 158, IV, da Constituição Federal.
§ 1º. As receitas indicadas nos incisos anteriores serão
substituídas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser
estabelecidas em sua substituição, independentemente de nova autorização.
§ 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das
despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos
contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que
se efetuarem as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o
seu pagamento final.
Art. 3°. O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a constituir
a Agência de Fomento do Estado da Bahia – DESENBAHIA em mandatária do
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Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber os
recursos das fontes pagadoras, com poderes das receitas de transferências
mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, podendo a Agência de
Fomento do Estado da Bahia – DESENBAHIA utilizar esses recursos nos
pagamentos do que lhe for devido por força da operação de crédito de que
trata essa Lei.
§1º. As receitas que trata o Inciso I do artigo anterior serão
exigidas nos vencimentos das obrigações
pactuadas pelo Poder Executivo,
ficando a Agência de Fomento do Estado da Bahia – DESENBAHIA autorizada a
requerer as transferências dos referidos recursos para quitação dos débitos
diretamente às instituições financeiras depositárias.
§2º. Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no
Inciso II do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo
se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às
parcelas vencidas e não pagas da dívida.
Art. 4°. Os recursos provenientes das operações de crédito objeto
do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais.
Art. 5°. O orçamento do Município consignará, anualmente, os
recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do
principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito
autorizada por esta Lei.
Art. 6°. Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais ao orçamento vigente, se necessários, destinados ao pagamento das
obrigações decorrentes das operações de créditos que trata esta Lei, e que
se vençam neste exercício, e ainda, abrir crédito especial no valor total,
em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar o
pagamento
do
financiamento
autorizado,
podendo
promover
quaisquer
modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
_________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 024.
Dispõe sobre regime de ADIANTAMENTOS,
dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração do Município
de Araci – Estado da Bahia, a forma de liquidação de despesas miúdas de
pronto pagamento, pelo regime de adiantamento, que reger-se-à pelas normas
constantes desta Lei.
Art. 2º. Entende-se por ADIANTAMENTOS o numerário colocado à
disposição de um servidor, sob as ordens e direção de superior hierárquico,
a fim de se permitir a realização de despesas que, por sua natureza e
urgência, não permitam aguardar o processamento normal.
Art. 3º. Os pagamentos a serem efetuados através do “regime de
adiantamentos”, ora instituídos, restringir-se-ão aos casos previstos nesta
Lei e sempre em caráter de exceção.
Parágrafo
único.
Estas
despesas
são
aquelas
“despesas miúdas” e que necessitam de um “pronto pagamento”.

consideradas

Art. 4º. O valor de cada adiantamento mensal terá seu “quantum”
estipulado pelo Gestor Municipal, após analisar a proposta do setor
requisitante.
Art. 5º. Poderão realizar-se, sob o regime de adiantamento, os
pagamentos das seguintes despesas:
I – despesas com material de consumo;
II – despesas com serviços de terceiros;
III – despesas com diárias e ajuda de custo;
IV – despesas com transportes em geral;
V – despesas judiciais;
VI – despesas com representação eventual;
VII – despesas extraordinárias, cuja realização

não

permita

delongas;
VIII – despesas que tenha que ser efetuadas em lugares distantes
da sede da Administração Pública ou em outros municípios;
IX – despesas miúdas e de pronto pagamento, em geral.
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Art. 6º. Consideram-se “despesas miúdas” e de “pronto pagamento”,
para efeito desta Lei, as que se realizarem com:
I- Selos postais, telegramas, radiogramas, material de serviço
(limpeza e higiene), café e lanche, pequenos carretos, transportes urbanos,
pequenos consertos, telefone, água, luz, força, gás, aquisição avulsa de
livros, jornais e outras publicações;
II- Encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho,
impressos e papelaria, “em quantidade restrita” “para uso ou consumo próximo
ou imediato”;
III- Outra qualquer despesa, mas que, necessariamente, seja de
pequeno vulto, urgente e devidamente justificada.
Art. 7º. As despesas com material e serviços em quantidades
maiores, de uso ou consumo remoto, correrão pelos itens orçamentários
próprios e seguirão o processamento normal da despesa.
CAPÍTULO II
DAS REQUISIÇÕES DE ADIANTAMENTOS
Art. 8º. As requisições de adiantamentos serão feitas pelos
dirigentes dos diversos órgãos da Administração Municipal, mediantes ofícios
ou comunicações internas (C.I.), dirigidos ao chefe do Poder Executivo.
Art.
9º.
Das
requisições
necessariamente, as seguintes informações:

de

adiantamentos

constarão,

I – dispositivo legal;
II – identificação da espécie da despesa, mencionando o item do
Art. 5º, no qual ela se enquadra;
III - nome completo do servidor que será o responsável pela
administração do adiantamento, seu cargo e/ou função;
IV- dotação orçamentária a ser onerada;
V- prazo de aplicação.
Art. 10. O prazo para aplicação será dentro do mês do recebimento
do numerário e, ainda assim, as despesas somente poderão ser realizadas após
a data do respectivo crédito na conta especial do servidor responsável.
Art. 11. Na hipótese de adiantamento único, a requisição deverá
esclarecer este fato e fixar o prazo para a aplicação.
Art. 12. Não se fará adiantamento ao servidor em alcance.
Art. 13. Considera-se o servidor em alcance e que não poderá
receber de novo adiantamento, sem prejuízo de cominações legais outras,
aquele que:
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I – não tenha prestado contas, no prazo legal, de adiantamento
recebido;
II – que, dentro de 15 (quinze) dias, deixar
notificação para regularização de prestação de contas;
III – já seja responsável por dois adiantamentos.

de

atender

CAPÍTULO III
DO PERÍODO DE APLICAÇÃO
Art. 14. O adiantamento solicitado em base mensal somente poderá
ser aplicado durante o mês a que se refere a contar da data de entrega do
dinheiro ao responsável.
Art. 15. No caso de adiantamento único, o período de aplicação
será aquele estabelecido no ofício requisitório, conforme estabelecido no
artigo 11.
Art. 16. Nenhum pagamento poderá ser efetuado fora do período de
aplicação.
CAPÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE ADIANTAMENTO
Art. 17. A requisição será autuada e protocolizada, seguindo
diretamente, ao Gabinete do Prefeito para a competente autorização.
Art. 18. Os processos de adiantamento terão, sempre, andamento
preferencial e urgente.
Art. 19. Uma vez autorizada, a despesa ( o numerário) será
empenhada e pago, com cheque nominal a favor do responsável indicado no
processo.
Art. 20. Cabe ao setor responsável pela execução orçamentária
verificar, antes de registrar o empenho, se foram cumpridas as disposições
desta Lei.
Parágrafo único. Constando-se algum defeito processual, é defeso
qualquer andamento ao processo, sem que, antes, este defeito seja sanado,
devendo-se devolvê-lo, devidamente informados, para os reparos que se
fizerem necessários.
Art. 21. Efetuado a entrega do numerário ao servidor responsável,
o Departamento de Contabilidade inscreverá o nome deste em conta denominada
de RESPONSÁVEIS PORADIANTAMENTOS, subordinada ao Ativo Financeiro.
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Art. 22. Nos casos de adiantamentos vultosos, poderá o
responsável fazer saques parcelados na Tesouraria, mediante simples
requisição do mesmo diretamente a Tesouraria, fazendo constar nesta
requisição o número do processo, do empenho e o valor da parcela solicitada.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o período de
aplicação, a que se referem os artigos 14 e 15, será contado a partir da
data em que for entregue a 1ª parcela, não podendo ultrapassar o último dia
do referido mês.
CAPÍTULO V
DAS NORMAS DE APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO
Art.
conta corrente
deverá ter como
DE ADIANTAMENTO

23. O servidor responsável pelo adiantamento manterá uma
em qualquer agência bancária da rede oficial, cuja conta
título o nome do servidor, acrescida da expressão: “REGIME
– com o nº desta Lei Municipal.

Art. 24. O adiantamento não poderá
diferentes daquela para qual foi autorizada.

ser

aplicado

em

despesas

Art. 25. Para cada pagamento efetuado o responsável exigirá o
correspondente comprovante: notas fiscais, notas fiscais simplificadas,
recibos, cupons, etc.
Art. 26. Os comprovantes aludidos no artigo anterior serão sempre
emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Araci.
Art. 27. Os comprovantes de despesas não poderão conter rassuras,
emendas, borrões e valores ilegíveis, não sendo admitido, em hipótese
alguma, segundas vias, ou qualquer outra espécie de reprodução.
Art. 28. Cada pagamento será convenientemente justificado,
esclarecendo-se a razão da despesa, o destino da mercadoria ou do serviço e
outras informações que possam melhor explicar a necessidade da operação.
Art. 29. Em todos os comprovantes de despesas,
atestado de recebimento do material ou da prestação do serviço.

constará

o

Art. 30. Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento
poderá ultrapassar o valor correspondente a 02 (duas) vezes o valor do
salário mínimo.
Parágrafo único. Ficam excluídas do limite estabelecido neste
artigo, às despesas correspondentes aos itens V, VI, VII e VIII, do Art. 5º,
desta Lei.
CAPÍTULO VI
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DO RECEBIMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO
Art. 31. O saldo do adiantamento não utilizado será recolhido à
conta correspondente da Prefeitura, mediante recibo de depósito, onde
constará o nome do responsável e identificação do adiantamento cujo saldo
está sendo restituído.
Art. 32. O prazo para recolhimento do saldo não utilizado será de
03 (três) dias úteis, a contar do termo final do período de aplicação.
Art. 33. O Departamento de Contabilidade, à vista da guia de
recolhimento, emitirá a nota de anulação correspondente, juntando uma via ao
processo.
Art. 34. No mês de dezembro, todos os saldos de adiantamento
serão recolhidos a Tesouraria até o último dia útil, mesmo que o período de
aplicação tenha expirado.
Art. 35. Se, eventualmente e devidamente justificado, algum saldo
de adiantamento for recolhido no exercício seguinte, o valor será
classificado como receitas diversas do exercício.
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 36. As prestações de contas dos adiantamentos serão,
obrigatoriamente, feitas até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente,
diretamente ao Setor de Execução Orçamentária, contendo as seguintes peças:
I – ofício, conforme modelo a ser elaborado pela Secretaria da
Administração e Desenvolvimento Econômico do Município;
II- relação de todos os documentos de despesas constando: número
e data do documento; espécie do documento; nome do credor; valor do mesmo e,
a final, a soma total das despesas havidas;
III – balancetes da Despesa e da Receita;
IV – guia de recolhimento do saldo não utilizado no mês à conta
corrente da Prefeitura;
V – documentos das despesas realizadas, dispostos em ordem
cronológica de datas, na mesma ordem da relação mencionada no item III;
VI – os documentos mencionados no item V, quando de medidas
reduzidas – inferiores ao tamanho do papel – serão colados em folhas
brancas, tamanho ofício; em cada folha poderão ser colados quantos forem
possíveis, sem que fiquem sobrepostos uns aos outros;
VII – em cada documento constará, obrigatoriamente, o atestado do
recebimento do material ou do serviço prestado; a finalidade da despesa; o
destino do material e outros esclarecimentos que se fizerem necessários a
perfeita caracterização da despesa;
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VIII – extrato bancário do mês da prestação de conta;
IX – não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis, com data
anterior ao recebimento do recurso nem com a data posterior ao período de
aplicação.
§1º.

Para

cada

adiantamento

corresponderá

uma

prestação

de

contas.
§2º. Todos os prazos para prestação de contas dos adiantamentos
não poderão ultrapassar o último dia do mês a que se refere a aplicação.
§3º. Cada adiantamento corresponderá às despesas havidas dentro
do respectivo mês.
§4º. Somente serão aceitos documentos originais, não se admitindo
segundas vias, xerocópias, fotocópias ou outra espécie de reprodução.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37. Caberá ao Setor de Execução Orçamentária a tomada de
contas dos adiantamentos.
Art. 38. Recebidas as prestações de contas, nos termos do Art.
37, o Setor de Execução Orçamentária verificará se as disposições da
presente Lei foram integralmente cumpridas, em caso contrário fará as
diligências que se fizerem mister, fixando prazos aos responsáveis para
cumprimento.
Art. 39. Se as contas forem consideradas em ordem, o Setor de
Execução Orçamentária certificará o fato, em local apropriado, constante do
documento mencionado no item II, do Art. 37.
Art. 40. Com o parecer do Setor de Execução Orçamentária, o
processo será encaminhado diretamente a Prefeita, para aprovação ou não das
contas, retornando à Execução Orçamentária para as seguintes providências:
I – no caso da aprovação das contas;
a) Baixar a responsabilidade inscrita na conta “RESPONSÁVEL POR
ADIANTAMENTOS” no Ativo Financeiro;
b) Convidar o responsável para tomar ciência, no próprio
processo;
c) Arquivar o processo de prestação de contas, apenso ao
processo que autorizou pó adiantamento, para posterior encaminhamento a
Inspetoria do Tribunal de Contas dos Municípios.
II – quando da hipótese de aprovação das contas condicionadas a
determinadas exigências:
a)
Providenciar o cumprimento das exigências determinadas;
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b)
Adotar as medidas
satisfeitas as providências.

indicadas

no

item

anterior,

quando

Art. 41. O Setor de Execução Orçamentária organizará um
calendário para controlar as datas em que deverão entrar as prestações de
contas dos adiantamentos concedidos.
Art. 42. No dia útil imediato ao vencimento do prazo para
prestação de contas, sem que o responsável as tenha apresentado, o Setor de
Execução Orçamentária oficiará diretamente ao responsável, concedendo-lhe o
prazo final e improrrogável de 03 (três) dias úteis para fazê-lo.
Parágrafo único. Na cópia do ofício o responsável assinara o
recebimento da via original, colocando de próprio punho a data do
recebimento.
Art. 43. Não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas,
após o vencimento do prazo final estabelecido no artigo anterior, o Setor de
Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, cópia do ofício referido no
Parágrafo Único do Art. 43, à Assessoria jurídica, com as informações
necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da Legislação
Vigente.
Art. 44. Os casos omissos serão disciplinados pela Administração
dos Serviços Financeiros, com decisão final do Gestor Municipal.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 025.
Dispõe sobre a Concessão de diárias para
agentes públicos de natureza política e
funcionários do Poder Executivo do Município
de Araci, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica
Municipal e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art.1º. Os agentes políticos e os funcionários do Poder
Executivo, doravante denominado servidores públicos, que se deslocarem
temporariamente do Município, no interesse do serviço, será concedido,
além do transporte, diárias para atender as despesas de alimentação e
hospedagem.
Parágrafo único. Não será concedida diária quando o deslocamento
temporário não acarretar despesas de alimentação e hospedagem, bem como
nos deslocamentos para outros municípios de distância igual ou inferior a
40 (quarenta) quilômetros.
Art. 2º. As diárias serão calculadas por período de vinte e
quatro (24) horas contados desde o momento da partida até o da chagada de
regresso ao Município.
§1º. Será concedido meia diária quando o deslocamento do
servidor público não o obrigar a despesas com hospedagem, mas tão somente
a despesas com alimentação.
§2º. Será concedida diária integral
superior a doze (12) horas e, meia diária,
compreendido entre quatro (04) e doze (12) horas.

pela fração de tempo,
pela fração de tempo

Art. 3º. A diária será concedida mediante autorização do
Prefeito Municipal, com base nas normas, valores e correções fixadas em
Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º. O total das diárias atribuídas aos servidores públicos
não poderá exceder a 90 (noventa) por ano, salvo em casos especiais também
autorizados pelo Prefeito Municipal.
Art. 5º. Quando designados conjuntamente dois ou mais servidores
públicos, de diferentes níveis de vencimentos para o desempenho de uma
mesma tarefa, conceder-se-à a todos, diárias de valores iguais tomando-se
por base o nível mais alto.
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Art. 6º. Compete ao Prefeito Municipal arbitrar o número de
diárias que será destinado ao servidor público designado para o serviço
fora do município.
Art. 7º. Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Chefe do Poder
Executivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 026.
Dispõe
sobre
autorização
ao
Poder
Executivo Municipal para aquisição de
Terreno no Povoado do Nazaré neste
Município, para
Construção do campo de
futebol, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica
Municipal e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir no
Município de Araci, um terreno, localizado na comunidade de Nazaré,
medindo 3/25 (três vinte e cinco), no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para a construção de um campo de futebol.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que possibilitem a
execução da presente Lei, inclusive contratar, projeto técnico.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
2008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL...................................R$ 500,00
TOTAL........................................................... R$ 500,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
todas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 027.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para aquisição de Terreno no
Povoado do Barbosa neste Município, para
Construção do Posto de Saúde da Família
(PSF), doação de lotes as pessoas carentes,
instalação do aterro sanitário, e dá outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica
Municipal e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir
neste Município de Araci, um imóvel, localizado no Povoado do Barbosa,
medindo 2,2/25 (duas tarefas e dois vinte e cinco), no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), para a construção do Posto de Saúde da Família
(PSF), aterro sanitário e doação de lotes às famílias carentes da
comunidade do Barbosa.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar
possibilite a execução da presente
técnico.

contrato, aditivos e termos que
Lei, inclusive contratar, projeto

II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.04.00 –
ECONÔMICO

SECRETARIA

2008 – MANUTENÇÃO
ECONÔMICO

DA

MUNICIPAL

DA

ADMINISTRAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA

DA

ADMINISTRAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.................................R$ 4.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

44.90.61–AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.................................. R$ 3.000,00
TOTAL ........................................................ R$ 7.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 028.

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para doação de um Terreno no
Município de Araci, onde está edificado o
Colégio Estadual Imaculada Conceição, para o
Governo do Estado, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica
Municipal e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal, fazer doação para
a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, do imóvel onde encontra-se
edificado o Colégio Estadual Imaculada Conceição.
Art. 2º. O imóvel, objeto da doação, localiza-se ao lado poente
da Rua Antônio Oliveira Mota, s/n, centro, nesta cidade, conforme consta
no Livro 2-/RGERAL, às folhas 291, sob nº 02/5307, do Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas, Comarca de Serrinha – Bahia.
Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a praticar e
assinar contrato, aditivos e termos que possibilite a execução da presente
Lei.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 029.
Dispõe sobre a criação, as competências,
composição e regulamento do Conselho da
Cidade de Araci – Bahia, e dá outras
Providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS, DAS ATRIBUIÇÕES E PRINCÍPIOS
Art. 1º. O Conselho da Cidade de Araci – CONCIDADE/ARACI é um
órgão colegiado, de natureza permanente, de caráter consultivo, deliberativo
e propositivo, que reúne representantes do poder público e da sociedade
civil, sendo componente da estrutura administrativa do Poder Executivo
Municipal, constituindo-se parte integrante da gestão urbana do Município e
do Sistema Nacional de Política Urbana.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, por meio da
Secretaria Municipal de Administração e do Gabinete do Prefeito, assegurará
a organização do Conselho da Cidade de ARACI/BA, fornecendo os meios
necessários para sua instalação e funcionamento.
Art. 2º. O Conselho da Cidade
acompanhar, estudar, analisar, propor e
desenvolvimento urbano, visando à promoção,
do planejamento e das ações de gestão do
educação, saneamento ambiental, mobilidade e
Art.
competências:

3º.

O

Conselho

da

Cidade

de ARACI/BA tem por objetivo
aprovar as diretrizes para o
compatibilização e a integração
solo urbano, habitação, saúde,
acessibilidade.
de

ARACI/BA

tem

as

seguintes

I - propor, debater e aprovar diretrizes e normas para
implantação dos programas a serem formulados pelos órgãos da Administração
Pública Municipal, relacionados à Política Urbana:
II - apreciar e propor diretrizes para a formulação e
implementação das políticas de desenvolvimento urbano e ambiental do
município;
III - emitir orientações e recomendações referentes à aplicação
da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e demais leis e atos
normativos relacionados ao desenvolvimento urbano municipal;
IV - propor aos órgãos competentes medidas e normas para
implementação, acompanhamento e avaliação da legislação urbanística e
ambiental;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
V - promover mecanismos de cooperação entre os governos da União,
Estado, municípios vizinhos e a sociedade, na formulação e execução da
política municipal e regional de desenvolvimento urbano;
VI - elaborar e aprovar seu regimento interno e sua forma de
funcionamento, bem como a articulação e integração com os demais Conselhos
Municipais;
VII - tornar efetiva a participação da Sociedade Civil nas
diversas etapas do planejamento e gestão urbanos;
VIII – criar instrumentos e mecanismos de integração das
políticas de desenvolvimento urbano;
IX - garantir a continuidade das políticas, planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano do município;
X – monitorar e fortalecer o processo de implementação do
orçamento municipal em consonância com as deliberações dos processos
participativos relativos às políticas setoriais de desenvolvimento urbano;
XI - convocar e organizar as Conferências da Cidade de ARACI/BA:
XII - encaminhar as diretrizes e instrumentos da política de
desenvolvimento urbano e das políticas setoriais em consonância com as
deliberações da Conferencia da Cidade de ARACI/BA;
XIII - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
XIV - propor a realização de estudos, pesquisas, debates,
seminários, Audiências Públicas ou cursos afetos à política municipal de
desenvolvimento urbano;
XV - propor ações e adotar procedimentos e mecanismos, visando
combater a segregação sócio-espacial no município;
XVI - acompanhar e avaliar a implementação e a gestão do Plano
Diretor de ARACI/BA, bem como a legislação correlata, zelando pelo
cumprimento dos planos, programas, projetos e instrumentos a eles
relacionados;
XVII - analisar planos, programas e projetos que, devido a sua
escala, impactos ou conflitos, necessitem de parecer de dois ou mais
Conselhos de Planejamento Urbano:
XVIII - avaliar assuntos de notório interesse público, motivado
por indivíduos ou organizações sociais desde que plenamente justificados.
Art. 4º. Constituem princípios fundamentais do Conselho da Cidade
de ARACI/BA e orientadores do seu programa de ação, a participação popular,
a igualdade e justiça social, a função social da cidade, a função social da
propriedade e o desenvolvimento sustentável.
I
o
princípio
da
participação
popular
será
exercido
assegurando-se, aos diversos setores da sociedade, a oportunidade de
expressar suas opiniões e participar dos processos decisórios, garantindo
sua representatividade, diversidade e pluralidade;
II - o princípio da igualdade e justiça social será garantido
através de medidas, métodos e procedimentos que objetivem a igualdade de
acesso pela população às informações, aos equipamentos e serviços públicos;
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III - o princípio da função social da cidade será aplicado pelo
Conselho da Cidade de ARACI/BA observando-se o marco regulatório dos
sistemas nacional e internacional de direitos referentes à:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

moradia condigna;
mobilidade urbana;
qualidade ambiental;
proteção de usufruto dos bens culturais e de lazer;
serviços de saúde e educação;
segurança pública.

IV - o princípio da função social da propriedade é aquele
estabelecido no parágrafo 2º do Art. 182 da Constituição Federal combinado
com o Art. 2º Da Lei Federal nº. 10.257, de 10.07.01 (Estatuto da Cidade).
V - o princípio do desenvolvimento sustentável, entendido nesta
Lei como o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo,
ambiental e ecologicamente equilibrado.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO
Art. 5º. O Conselho da Cidade de ARACI/BA terá sua estrutura
composta por:
I - Plenário;
II - Presidência;
III - Secretaria Executiva;
IV - Grupos de Trabalho.
Parágrafo único. A função do membro do Conselho não será
remunerada, sendo seu exercício considerado serviço de relevante interesse
público.
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 6º. O Plenário do Conselho da Cidade de Araci/BA, órgão
superior de decisão, composto por 18 (dezoito) membros e será organizado
obedecendo ao critério de 40% de representação do Poder Público Municipal,
60% de representantes da sociedade civil organizada, sendo: Movimentos
Sociais e Populares, Entidades Empresariais, Entidades Sindicais, Entidades
Acadêmicas, Entidades Profissionais e de Pesquisa e de Organizações Não
Governamentais (ONG’s), com membros titulares e seus respectivos suplentes.
§ 1º. A representação do Poder Público Municipal será composta
pelas seguintes secretarias:
I - membro nato: Chefe do Poder Executivo Municipal;
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II – membros designados:
a) Secretaria

Municipal

da

Administração

e

Desenvolvimento

Econômico;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
i)

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;
Secretaria Municipal da Educação;
Secretaria Municipal da Saúde;
Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer;
Secretaria Municipal da Segurança Pública e Transporte;
Secretaria Municipal da Infra-Estrutura e Desenvolvimento

Urbano.
§ 2º Em caso de modificação da nomenclatura ou atribuições dos
órgãos acima relacionados, assumirá a vaga no CONCIDADE/ARACI o órgão cujas
atribuições sejam afins.
§ 3º A representação
seguintes entidades:

da

sociedade

civil

será

composta

pelas

I - representantes dos Movimentos Sociais e Populares, que para
os fins desta lei correspondem às associações comunitárias ou de moradores,
movimentos por moradia, movimentos de luta por terra e demais entidades
voltadas à questão do desenvolvimento urbano;
II - representantes de Entidades Empresariais que para os fins
desta lei correspondem às entidades de qualquer porte, representativas do
empresariado, relacionadas à produção e ao financiamento do desenvolvimento
urbano, inclusive cooperativas voltadas às questões do desenvolvimento
urbano;
III - representantes de Entidades Sindicais, que para os fins
desta lei correspondem aos sindicatos, federações, confederações e centrais
sindicais de trabalhadores legalmente constituídos e vinculados às questões
de desenvolvimento urbano;
IV - representantes de Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, que
para os fins desta lei correspondem às entidades ensino superior e centros
de pesquisas das diversas áreas do conhecimento vinculadas à questão do
desenvolvimento urbano;
V - representantes de Entidades Profissionais, que para os fins
desta lei correspondem às entidades representativas de associações de
profissionais autônomos ou de empresas, enquadrando-se, também, Conselhos
Profissionais, regionais ou federais com sede no município;
VI - representantes de Organizações não Governamentais, que para
os fins desta lei correspondem às entidades do terceiro setor legalmente
constituídas com atuação na área do desenvolvimento urbano;

SUBSEÇÃO I
DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
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Art. 7º. Os representantes do Poder Executivo Municipal serão
nomeados pelo chefe do executivo dentre os Titulares ou Adjuntos dos órgãos
públicos.
SUBSEÇÃO II
DOS REPRESENTANTES DOS DEMAIS SEGMENTOS
Art. 8º. Os representantes dos demais segmentos serão nomeados
mediantes indicação da entidade representada.

SUBSEÇÃO III
DO MANDATO
Art. 9º. O mandato dos conselheiros do Conselho da Cidade de
Araci/BA será de 02 anos, sendo admitida recondução.
Art. 10. O conselheiro perderá seu mandato se computada sua falta
em 03 (três) reuniões consecutivas ou em 05 (cinco) reuniões alternadas no
mesmo ano.
§ 1°. Não será computada a falta da entidade se o conselheiro
titular se fizer representar pelo suplente.
§ 2°. A perda do mandato prevista nesse artigo não se aplica ao
Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 11. A perda do vínculo legal do representante com a entidade
representada implicará na extinção concomitante de seu mandato
Art. 12. A perda do mandato de um conselheiro implicará na perda
do mandato da entidade representada, que será substituída pela entidade
suplente do segmento, quando houver, que poderá indicar nomes de
representantes, titular e suplente.

SEÇÃO II
DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA
Art. 13. O Conselho da Cidade de Araci/BA será presidido através
da escolha por votação, que será substituído automaticamente, em suas
ausências, pelo Vice - presidente.
Art. 14. O Presidente do Conselho da Cidade de Araci/BA será
eleito por maioria absoluta dentre os membros do Plenário para um mandato de
conformidade com o art. 9º desta Lei.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA
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Art. 15. A Secretaria Executiva, constituída por servidores
cedidos pelo Executivo Municipal, tem o objetivo de dar suporte
administrativo e operacional, promovendo a viabilidade das atividades do
Conselho da Cidade de Araci/BA.
Parágrafo único. A composição e
Executiva serão definidas no Regimento Interno.

competência

da

Secretaria

SEÇÃO IV
DOS GRUPOS DE TRABALHO
Art. 16. Poderão ser criados Grupos de Trabalho de caráter
temporário formados por integrantes do Conselho da Cidade de Araci/BA.

CAPÍTULO III
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 17. As audiências
da Cidade de Araci/BA, buscarão
diversos atores sociais e o Poder
temas de interesse do município
participação do cidadão.

públicas, a serem convocadas pelo Conselho
sempre favorecer a cooperação entre os
Público Municipal, promover o debate sobre
e garantir o direito constitucional de

Parágrafo
único.
As
audiências
públicas
assegurarão
a
participação de qualquer pessoa interessada pelo tema a ser tratado, sem
distinção ou discriminação de qualquer natureza.
Art. 18. A convocação de audiências públicas poderá ser feita:
I - pelos membros do Conselho da Cidade de Araci/BA através da
maioria absoluta dos seus membros.
II - pela sociedade civil, quando solicitada por, no mínimo, 1%
(um por cento) dos eleitores do município.
Parágrafo único. Ressalvados os casos excepcionais, justificados
pelo Plenário do Conselho da Cidade de Araci/BA, as audiências públicas só
poderão ser convocadas e divulgadas com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias.
Art. 19. Os requisitos para a convocação e realização das
audiências públicas deverão constar do regimento interno do CONCIDADE/ARACI.

CAPÍTULO IV
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 20. O primeiro mandato dos membros do CONCIDADE/ARACI
encerrar-se-á quando decorrido os dois anos previsto no art. 9º desta lei.
Art. 21. O Regimento Interno do CONCIDADE/ARACI será aprovado
pelo plenário em até 60 (sessenta) dias após sua instalação.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
_________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 030.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
para doação com encargo de um lote de terra
para
construção
da
sede
da
Associação
Comunitária do Cupim, neste município, e dá
outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer
doação com encargos, de 01 lote de terra de propriedade do Município,
localizado na Comunidade do Cupim, registrado no Cartório de Imóveis, no
Livro B-01, fls. 185v. n° 460, para construção da sede própria da Associação
comunitária do Cupim, entidade civil sem fins lucrativos.
Art. 2º. O lote de terra objeto da doação mede 18 X 22 (dezoito
metros por vinte e dois metros), e fica localizado na Comunidade do Cupim,
neste município.
Art. 3º. As despesas decorrentes da construção
Comunitária do Cupim ficarão a cargo da própria Associação.

da

Associação

Art. 4º. No prazo de até 03 (três) anos a Associação Comunitária
deverá construir a sede no terreno doado. Em caso de descumprimento do prazo
estipulado haverá a reversão ao domínio público.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, em 18 de dezembro de 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 031.
Dispõe sobre as Obras no Município, e dá
outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. Esta Lei tem como objetivos:
I - assegurar a observância de padrões de urbanização essenciais
para o interesse da comunidade;
II – orientar os projetos e a execução de edificações no
município;
III – Assegurar a observância de padrões mínimos de segurança,
higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse para a
comunidade.
Art. 2º. Para efeito da presente Lei serão adotadas as definições
constantes do Anexo I, integrante desta Lei.
TÍTULO II
DAS OBRAS
Art. 3º. Pela presente Lei ficam fixadas normas para aprovação de
projetos e concessão de licenças de construção, dentro dos padrões de
segurança, higiene, salubridade e conforto, sem prejuízo das exigências
contidas nas legislações pertinente à matéria.
Art. 4º. Somente profissionais habilitados poderão assinar, como
responsáveis técnicos, qualquer documento,
projeto ou especificação a ser
submetido à Prefeitura.
Art. 5º. São considerados profissionais legalmente habilitados
para projetar, calcular, orientar e construir os que satisfaçam as
exigências da legislação do exercício das profissões de engenheiro e
arquiteto e as legislações complementares do Conselho Nacional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
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Parágrafo
único. As firmas e os profissionais autônomos
legalmente habilitados deverão, para o exercício de suas atividades no
Município, estar inscritos na Prefeitura.
Art. 6º. Toda e qualquer construção, reconstrução, acréscimo,
reforma ou modificação, somente poderá ser executada nas áreas urbanas e de
expansão urbana do Município após a aprovação do respectivo projeto e
conseqüente licença para construção, emitida pela Prefeitura de acordo com
as exigências contidas nesta Lei e mediante a responsabilidade de
profissional legalmente habilitado.
Parágrafo
prévia licença.

único.

As

demolições

estarão

sujeitas

igualmente

a

Art. 7º. Os projetos deverão estar de acordo com as normas
estabelecidas nesta Lei e com a legislação vigente sobre o parcelamento e
uso do solo.
Art. 8º. Os edifícios de uso público, de acordo com o preceito
constitucional, deverão construir condições técnicas construtivas que
assegurem ao deficiente físico pleno acesso e circulação nas suas
dependências.
Art. 9º. A execução de qualquer edificação será precedida dos
seguintes atos administrativos:
I - Aprovação do projeto;
II - Alvará de construção ou licenciamento.
Parágrafo único. A aprovação e licenciamento de que tratam os
incisos I e II poderão ser requeridos de uma só vez.
Art. 10. Os projetos deverão ser apresentados ao órgão competente
da Prefeitura contendo os seguintes elementos:
I - planta de situação e localização na escala mínima de 1:500
(um para quinhentos) onde constarão:
a) a projeção da edificação ou das edificações dentro do lote,
figurando rios, canais e outros elementos que possam orientar a decisão das
autoridades municipais;
b) as dimensões das divisas do lote e dos afastamentos em
relações às divisas e as outras edificações porventura existentes;
c) orientação quanto ao norte magnético;
d) indicação da numeração do lote a ser construído e cota
de
amarração dele com o logradouro mais próximo;
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e) relação contendo área do lote, área de projeção de cada
unidade, índice de ocupação área construída total, área construída para
cálculo do índice de utilização e índice de utilização;
II - planta baixa de cada pavimento que comporte a construção, na
escala mínima de 1:100 (um para cem) , determinando;
a) as dimensões exatas de todos os compartimentos, inclusive dos
vão de iluminação, ventilação, garagem e área de estacionamento;
b) a finalidade de cada compartimento;
c) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais;
d) indicações das dimensões totais da obra.
III - cortes transversal e longitudinal, indicando a altura dos
compartimentos, níveis dos pavimentos, altura das janelas e peitoris, e
demais elementos necessários à compreensão do projeto, na escala mínima de
1:100 (um por cem);
IV - planta de cobertura com indicação de caimento na escala
mínima de 1:200 (um por duzentos);
V - elevação da fachada ou fachadas ( em caso de esquina)
voltadas para via pública na escala mínima de 1:100 (um para cem);
§ 1º. Haverá
indicação de cotas.

sempre

escala

gráfica,

o

que

não

dispensa

a

§ 2º. No caso de reforma ou ampliação, deverá ser indicado no
projeto o que será demolido, construído ou consertado, de acordo com a
legenda nele apresentada.
§ 3º. Nos casos de projetos para construções de edificações de
grandes proporções, as escalas mencionadas no “caput” deste artigo poderão
ser reduzidas devendo ser consultado, previamente, o órgão competente da
Prefeitura.
Art. 11. Para efeito de aprovação de projetos ou concessão de
licença, o interessado deverá apresentar à Prefeitura os seguintes
documentos:
I - requerimento solicitando a aprovação do projeto assinado pelo
interessado ou procurador legal, acompanhado de certidão de ocupação posse
ou propriedade do imóvel;
II - projeto de arquitetura conforme especificação do artigo 10º,
que deverá ser apresentado e assinado pelo interessado, pelo autor do
projeto e pelo responsável técnico da obra em 02 jogos completos, dos quais
depois de visados, 01 será devolvido ao requerente junto com a respectiva
licença, ficando o outro arquivado;
III - 02 cópias do Memorial Descritivo da obra e 01 cópia da
Anotação da Responsabilidade Técnica.
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Art. 12. As modificações introduzidas em projetos já aprovados
deverão ser notificadas à Prefeitura a que, após exame, poderá exigir
detalhamento das referidas modificações.
Art. 13. Após a aprovação do projeto e comprovado o pagamento da
taxas devidas, a Prefeitura fornecerá o alvará de construção, válido por 02
(dois) anos, ressalvado ao interessado requerer revalidação.
§ 1º. As obras que por sua natureza exigirem prazo superior para
sua construção poderão ter o prazo previsto no “caput” do artigo, ampliado,
mediante o exame do cronograma pela Prefeitura.
§ 2º. O alvará de construção deverá ser mantido no local da obra,
juntamente com as informações e peças gráficas a que se refere o artigo.
Art. 14. Não será exigido

projeto

aprovado para licenciamento

de:
I - Edificação uni domiciliar isolada, destinada exclusivamente à
moradia própria, constituindo unidade independente e como tal executada,
devidamente assistida por profissional habilitado;
II - Para todas as construções leves e de pequeno porte,
destinadas a funções complementares de uma edificação, tais como: guaritas,
gabinas, abrigos, portarias e passagens cobertas;
III - Para construções de muros no alinhamento do logradouro.
§ 1º. As exceções previstas no caput do artigo não dispensa o
atendimento as disposições de ordenamento do uso e ocupação do solo;
§ 2º. Em substituição ao projeto aprovado deverá ser apresentada
peça gráfica evidenciando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Localização;
Recuos;
Área de terreno;
Área ocupada e índice de ocupação;
Área construída e índice de utilização;
Assinatura do proprietário e dos responsáveis pela obra e pelo

projeto.
Art.
15.
Independem
de
licença,
devendo,
entretanto,
o
interessado comunicar previamente mediante ofício à Prefeitura, a execução
das seguintes obras:
I - limpeza ou pintura interna ou externa das edificações;
II - reparos nos passeios dos logradouros públicos:
III - construção de muros divisórios.
IV - construção de galpões provisórios para obras já licenciadas.
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Art. 16. A Prefeitura terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de entrada do processo, para se pronunciar quanto ao projeto
apresentado.
Art. 17. As obras públicas deverão estar de acordo
legislação federal e obedecer às determinações da presente Lei.

com

Art. 18. O pedido de licença será feito
dirigido ao Prefeito Municipal pelo órgão interessado.

ofício

através

do

a

Art. 19. No caso de se verificar a paralisação de uma obra por
mais de 120 (cento e vinte) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno
no alinhamento do logradouro, por meio de muro, tapume ou cerca viva.
Parágrafo

único.

Os

andaimes

nesta

hipótese

deverão

ser

retirados.
Art. 20. A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de
aprovado o projeto e expedido o Alvará de Licença para construção.
Art. 21. Uma obra será considerada iniciada assim que estiver com
as fundações concluídas.
Art. 22. Não será permitida. sob pena de multa ao responsável
pela obra, a permanência de qualquer material de construção na via pública
por tempo superior a 24:00 (vinte e quatro horas) e com o mínimo prejuízo ao
trânsito.
Art. 23. Nenhuma construção ou demolição poderá ser executada sem
que seja obrigatoriamente protegida por tapumes que garantam a segurança de
quem transita pelo logradouro.
Parágrafo único. - As construções ou demolições executadas no
alinhamento das vias públicas terão tapumes provisórios pelo menos 02 (dois)
metros de altura em relação ao nível do passeio.
Art. 24. Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que a
metade da largura do passeio deixando a outra inteiramente livre e
desimpedida para os transeuntes.
Art. 25. Uma obra é considerada construída quando tiver condições
de habitabilidade estando em funcionamento às instalações hidrosanitárias e
elétricas.
Art. 26. Concluída a obra
Prefeitura a vistoria da edificação.

o

proprietário

deverá

solicitar

a

Art. 27. Procedida a vistoria e constatado que a obra foi
realizada em consonância com o projeto aprovado, obriga-se a Prefeitura a
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expedir o “Habite-se” no prazo de 15 (quinze) dias. a partir da data de
entrega de requerimento.
Art. 28. Poderá ser concedido “Habite-se” parcial, a juízo do
órgão competente da Prefeitura.
Art. 29. O “Habite-se” parcial poderá ser concedido nos seguintes
casos:
I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e
parte residencial e puder cada uma, ser utilizada independentemente da
outra;
II - quando se tratar de mais de uma construção feita
independentemente no mesmo lote;
III - quando se tratar de edificação em vila, estando seu acesso
devidamente concluído.
Art. 30. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja
procedida a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo “Habite-se”.
Art. 31. As fundações serão executadas de modo que a carga sobre
o solo não ultrapasse os limites indicados nas especificações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 1º. As fundações não poderão invadir o leito da via pública.
§ 2º. As fundações das edificações deverão ser executadas de
maneira que não prejudiquem aos imóveis vizinhos, e sejam totalmente
independentes e situados dentro dos limites do lote.
Art. 32. As paredes das edificações que tenham função estrutural
ou simples vedação deverão obedecer às normas aplicáveis pela ABNT.
Art. 33. As paredes de banheiro, despensas e cozinhas, deverão
ser revestidas, no mínimo, até altura de 1, 50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) de material impermeável, lavável, liso e resistente.
Art. 34. Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre
o solo deverão ser convenientemente impermeabilizados.
Art. 35. Os pisos de banheiro e cozinha deverão ser impermeáveis
e laváveis.
Art. 36. É livre a composição das fachadas.
Art. 37. As águas pluviais provenientes das coberturas serão
esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o deságüe sobre
muros, lotes vizinhos ou logradouros.
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Parágrafo único. Os edifícios situados no alinhamento deverão
dispor de calhas e condutores, e as águas deverão ser canalizadas por baixo
do passeio.
Art. 38. A Prefeitura poderá exigir dos proprietários a
construção de muros de arrimo e de proteção sempre que o nível do terreno
for superior ou inferior ao logradouro público, ou quando houver desnível
entre os lotes, que possa ameaçar a segurança pública.
Art. 39. Os terrenos baldios ou com edificações, deverão ser
fechados com muros ou cercas.
Art. 40. Os proprietários de imóveis que tenham frente para
logradouros públicos pavimentados ou dotados de meio-fio deverão manter em
bom estado o muro em frente de seus lotes, bem como as calçadas.
Art. 41. A construção de marquises nas testadas das edificações,
não poderá exceder a ½ (metade) da largura do passeio, com a largura máxima
de 2,00m (dois metros).
§ 1º. Nenhum dos elementos estruturais ou decorativos poderá
estar a menos 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) acima do passeio
público.
§ 2º. A construção de
arborização e a iluminação pública.

marquises

não

poderá

prejudicar

a

Art. 42. O executivo, o seu critério, poderá permitir que toldos
retráteis ou facilmente desmontados cubram o passeio.
Art. 43. Todos os prédios construídos ou reconstruídos. Dentro do
perímetro urbano deverão obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatório
quando for o caso, fornecido pela Prefeitura.
Art. 44. Nas construções em geral, as escadas ou rampas, de usos
coletivos, assim como corredores deverão ter a largura mínima de 1,20 m (um
metro e vinte centímetros) livres.
Parágrafo único. Nas edificações residenciais serão permitidas
escadas e corredores privativos, para cada unidade com a largura mínima de
0,90 m ( noventa centímetros )
Art. 45. O dimensionamento dos degraus obedecerá a uma altura
máxima a 0,18m (dezoito centímetros) e uma profundidade mínima de 0,25 m (
vinte e cinco centímetros ).
Art. 46. Nos trechos em leque das escadas curvas ou em caracol, a
largura dos degraus será medida a 0,40m (quarenta centímetros) de distância
da extremidade do degrau junto ao lado interno da curva da escada.
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Art. 47. Nas escadas de uso coletivo, sempre que a altura a
vencer for maior a 2,60m (dois metros e sessenta centímetros), será
obrigatório um patamar de largura mínima igual a largura adotada para
escada.
Parágrafo único. O dimensionamento dos degraus obedecerá a uma
altura de 0,16m (dezesseis centímetros) e uma profundidade de 0,28m (vinte e
oito centímetros).
Art. 48. As rampas de uso coletivo de ligação entre
pavimentos não poderão ter declividade superior a 12% (doze por cento)

dois

Art. 49. É obrigatório o uso de corrimão em todas as escadas e
rampas.
Art. 50. As escadas de uso coletivo deverão ser executadas de
forma a apresentar superfície em materiais antiderrapante e serem de
material incombustível.
Art. 51. As escadas de uso coletivo das edificações com quatro ou
mais pavimentos deverão dispor de:
a - saguão ou patamar independente do hall de distribuição, a
partir do quarto pavimento;
b - a iluminação natural ou de sistema de emergência para
alimentação da iluminação artificial;
c - porta corta fogo entre caixa de escada e seu saguão e o hall
de distribuição a partir do sexto pavimento.
Art. 52. As escadas de uso coletivo nas edificações
mais pavimentos deverão dispor :
a - de antecâmara
distribuição, isoladas por duas
b - ser a antecâmara
aberto no pavimento térreo e na

com doze ou

entre o saguão da escada e o hall de
portas corta-fogo ;
ventilada por um poço de ventilação natural
cobertura.

Art. 53. A existência de elevador em uma edificação não dispensa
a construção de escada.
Art. 54. Será obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador
nas edificações de mais de dois pavimentos que apresentaram entre o piso de
qualquer pavimento e o nível da via pública, da soleira do edifício, uma
dimensão vertical de 12,00m ( doze metros ) e de, no mínimo 2 (dois)
elevadores no caso dessa dimensão ser superior a 24,00m ( vinte e quatro
metros ).
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§ 1º. Para efeito de cálculo das dimensões verticais,
considerada a espessura das lajes com 0,15m (quinze centímetros ).

será

§ 2º. No cálculo das dimensões verticais, não será computado o
último pavimento quando este for de uso exclusivo do penúltimo, ou destinado
a dependências de uso comuns e privativas da edificação.
Art. 55. Os espaços de acesso ou circulação às portas dos
elevadores deverão ter dimensão não inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta
centímetros) medidas perpendicularmente às portas.
Art. 56. Quando a edificação tiver necessariamente mais de um
elevador, as áreas de acesso a cada par de elevadores devem estar
interligadas em todos os pisos.
Art. 57. O sistema mecânico de circulação vertical está sujeito
às normas técnicas da ABNT e devem ter um responsável técnico legalmente
habilitado.
Art. 58. O vão livre das portas será maior ou igual a:
I - 0,60 m (sessenta centímetros ) para acesso a sanitários e
banheiros, vestiários e dispensas de uso privativo de uma unidade autônoma;
II - 0,70 m (setenta centímetros ) para acesso a compartimentos
de utilidade prolongada de uso privativo de uma unidade autônoma;
III - 0,80m ( oitenta centímetros ) para acesso à unidade
autônoma.
Art. 59. Todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando
diretamente com logradouro ou espaço livre dentro do lote para fins de
iluminação e ventilação.
Parágrafo único. O
corredores e caixas de escadas.

disposto

neste

artigo

não

se

aplica

a

Art. 60. Não poderá haver aberturas em paredes a menos de 1,50m
(um metro e cinqüenta centímetros) da divisa do lote.
Art.
61.
Aberturas
para
iluminação
ou
ventilação
dos
compartimentos
de permanecia prolongadas e localizadas no mesmo terreno,
não poderão ter entre eles distância menor que 3,00m ( três metros ), mesmo
que estejam em um mesmo edifício.
Art. 62. Os poços de ventilação de utilização transitória não
poderão, em qualquer caso, ter área menor que 1,50 m2 (um metro e cinqüenta
centímetros quadrados), nem dimensão menor que 0,70m (setenta centímetros),
devendo ser revestidos internamente e visitáveis na base.
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Parágrafo único. Para compartimentos de permanência prolongada, a
área mínima será de 9,00m2 (nove metros quadrados), sendo a dimensão mínima
de 3,00 m (três metros).
Art. 63. A soma total das áreas dos vãos de iluminação e
ventilação de um compartimento terá seus valores mínimos expressos em fração
da área desse compartimento, conforme disposição a seguir:
I - compartimento de permanência prolongada - 1/6 (um sexto) da
área do piso.
II - compartimento de utilização transitória - 1/8 (um oitavo) da
área do piso.
Parágrafo único. Os vãos de ventilação terão, obrigatoriamente,
área mínima de 0,50m2 (meio metro quadrado).
Art. 64.
classificados em:

Para

efeito

da

presente

Lei,

os

compartimentos

são

I - compartimentos de permanência prolongada;
II - compartimentos de utilização transitória.
§ 1º. São compartimentos de permanência prolongada àqueles locais
de uso definido, caracterizando espaços habitáveis, permitindo a permanência
confortável por longo e indeterminado tempo, tais como salas, quartos, salas
de jantar, jogos, de costuras, de estudos gabinetes de trabalho, cozinhas e
copas.
§ 2º. São compartimentos de utilização transitória aqueles locais
de uso definido, ocasional ou temporário, caracterizando espaços habitáveis
por curto e determinado tempo, tais como halls, vestíbulos, corredores,
caixas
de
escada,
sanitários,
vestiários,
despensas
e
lavanderias
residenciais.
Art.
65.
Os
compartimentos
das
edificações
para
fins
residenciais, conforme suas utilizações obedecerão às seguintes condições
quanto às dimensões mínimas:

COMPARTIMENTO
SALA
QUARTO
COZINHA
BANHEIRO
HALL
CORREDOR

ÁREA MÍNIMA
(M)
9,00
5,00
4,00
2,50
-----

LARGURA MÍNIMA
(M)
2,50
2,50
2,00
1,20
--0,90

PÉ-DIREITO MÍNIMO
2,60
2,60
2,60
2,30
2,30
2,30
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Referentes à aplicação das disposições desta Lei serão exercidas
por órgãos da Prefeitura cuja competência, para tanto, estiver definidas em
leis, regulamentos e regimentos.
§ 1º. Poderá ser admitido um quarto de serviço com área de 4,00
m2 (quatro metros quadrados).
§ 2º. Os banheiros que contiverem apenas um vaso sanitário e um
chuveiro, ou um vaso e um lavatório, poderão ter área mínima de 1,50m2 (um
metro e cinqüenta centímetros quadrados) e largura mínima de 0,90m (noventa
centímetros).
Art. 66. Toda habitação deverá contar, pelo menos, com ambientes
para repouso, alimentação, serviços e higiene.
Parágrafo único. Os ambientes que contenham aparelhos e sistemas
sanitários não poderão ligar-se diretamente com a cozinha, assim como esta
não poderá ligar-se diretamente com quartos.
Art. 67. Nos conjuntos residenciais constituídos por Modelo de
Assentamento independentes, ligados por via de circulação, aplicam-se, no
que couber, as disposições contidas no Código de Parcelamento do Solo.
Art. 68. Casas geminadas, filas de casas, casas escalonadas e
grupos de casas, grupo de casas geminadas, grupo de fila de casas e grupo de
casas geminadas deverão atender às seguintes disposições.
I - Poderão ocorrer sob a forma de condomínio, onde corresponda a
cada unidade, uma fração ideal de terreno;
II - Quando não ocorre sob forma de condomínio, o lote mínimo
deverá ser de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados).
Art. 69. Os empreendimentos para fins residenciais só poderão
estar anexos a conjuntos de escritórios, consultórios e compartimentos
destinados ao comércio, desde que tenham acessos independentes.
Art. 70. As edificações para o trabalho abrangem aquelas
destinadas a industria, ao comércio e a prestação de serviços em geral.
Art. 71.
fábricas, oficinas,
Trabalho, deverão:

As edificações destinadas à industria em geral,
além das disposições da consolidação das Leis do

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estruturas da
cobertura;
II - ter as paredes confinantes com outros imóveis, do tipo
corta-fogo, elevadas a 1,00m (um metro) acima da calha, quando construídas
na divisa do lote;
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III - ter os dispositivos de prevenção contra incêndio de acordo
com as normas da ABNT.
Art. 72. Nas edificações industriais, os compartimentos deverão
atender as seguintes disposições:
I - quando tiverem área superior a 75,00m2 (setenta e cinco
metros quadrados), deverão ter pé direito mínimo de 3,20m (três metros e
vinte centímetros);
II - quando destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis,
deverão localizar-se em lugar convenientemente preparado, de acordo com as
normas específicas relativas à segurança na utilização de inflamáveis
líquidos, sólidos ou gasosos.
Art. 73. Os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões, forjas
ou quaisquer outros aparelhos onde se produza ou concentre calor, deverão
ser dotados de isolamento térmico, admitindo-se
I - Uma distância mínima de 1,00m ( um metro ) do teto, sendo
essa distância aumentada para 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) ,
pelo menos, quando houver pavimento superposto;
II - Uma distância mínima de 1,00m (um metro) das paredes da
própria edificação ou das edificações vizinhas.
Art. 74. As edificações destinadas
alimentícios e de medicamentos deverão:

à

indústria

de

produtos

I - ter, nos recintos de fabricação, as paredes revestidas, até a
altura mínima de 2,00m (dois metros), com material liso, resistente, lavável
e impermeável;
II - ter o piso revestido com material liso, resistente lavável e
impermeável, não sendo permitido o piso simplesmente cimentado;
III - ter assegurada a incomunicabilidade direta com os
compartimentos sanitários;
IV - ter as aberturas de iluminação e ventilação dotadas de
proteção com tela milimétrica.
Art. 75. As edificações destinadas ao comércio em geral deverão:
I - ter pé-direito mínimo de:
a) - 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), quando a área
do compartimento não exceder 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados);
b) - 3,20 (três metros e vinte centímetros), quando a área do
compartimento não exceder 75 m2 (setenta e cinco metros quadrados);
c) - 4,00m (quatro metros), quando a área do compartimento
exceder 75m2 (setenta e cinco metros quadrados).
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II - ter as portas gerais de acesso ao público de largura
dimensionada em função das somas das áreas úteis comerciais na proporção de
1,00m (um metro) de largura para cada 600m2 (seiscentos metros quadrados) de
área útil, sempre respeitado o mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros);
III - ter sanitários separados para cada sexo, calculados na
razão de um sanitário para cada 300m2 (trezentos metros quadrados) de área
útil.
§ 1º. Nas edificações comerciais de área útil inferior a 75,00m2
(setenta e cinco metros quadrados), é permitida apenas
um sanitário para
ambos os sexos.
§ 2º. Nos bares, cafés, restaurantes, confeitarias e congêneres,
os sanitários deverão estar localizados de tal forma que permitam sua
utilização pelo público.
Art. 76. Em qualquer estabelecimento comercial, os locais onde
houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos deverá ter piso e
paredes, até a altura mínima de 2,00m (dois metros), revestidos com material
liso, resistente, lavável e impermeável.
§ 1º. Os açougues peixarias e estabelecimentos congêneres deverão
dispor de chuveiros, na proporção de um para cada 150m2 de área útil ou
fração.
§ 2º. Nas farmácias, os compartimentos destinados à guarda de
drogas, aviamentos de receitas, curativos e aplicação de injeções deverão
atender às mesmas exigências estabelecidas para os locais de manipulação de
alimentos.
§ 3º. Os supermercados, mercados e lojas de departamentos deverão
atender as exigências específicas, estabelecidas nesta Lei, para cada uma de
suas seções, conforme as atividades neles desenvolvidas.
Art. 77. As galerias comerciais, além das disposições da presente
Lei que lhe forem aplicáveis, deverão:
I - ter pé-direito mínimo de 4,00m (quatro metros);
II - ter largura não inferior a 1/12 (um doze avos) do seu maior
percurso e, no mínimo, de 4,00m (quatro metros);
III - ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria,
com área mínima de 10,00m2 (dez metros quadrados), podendo ser ventiladas
através da galeria e iluminadas artificialmente.
Art. 78. As edificações destinadas a escritórios, consultórios e
estúdios de caráter profissional, além das disposições da presente Lei, que
lhes forem aplicáveis, deverão ter em cada pavimento, sanitários separados
para cada sexo, na proporção de um conjunto de vaso lavatório (mictório,
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quando masculino), para cada 70,00m2 (setenta metros quadrados), de área
útil, ou fração.
Art. 79. As unidades independentes nos prédios para prestação de
serviços, deverão ter, no mínimo, 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados).
Parágrafo único. Será exigido apenas um sanitário nos conjuntos
que não ultrapassarem a 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados).
Art. 80. As edificações destinadas a escolas e estabelecimentos
congêneres, além das exigências da presente Lei que lhe forem aplicáveis
deverão:
I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustível apenas nas edificações térreas, bem
como nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estruturas de
forro e da cobertura;
II
ter locais
de
recreação, cobertos
e
descobertos,
recomendando-se que atendam ao seguinte dimensionamento:
a) local de recreação com área mínima de duas (2) vezes a soma
das áreas das salas de aula;
b) local de recreação coberto, com área mínima de 1/3 (um terço)
da soma das áreas das salas de aula.
III - ter instalações
seguintes proporções mínimas:

sanitárias

separadas

por

sexo,

com

as

a) - um vaso sanitário para cada 50m2 (cinqüenta metros
quadrados), um mictório para cada 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados) e
um lavatório para 50m2 (cinquenta metros quadrados), para alunos do sexo
masculino;
b) - um vaso sanitário para 20m2 (vinte metros quadrados) e um
lavatório para cada 50 m2 (cinqüenta metros quadrados), para alunos do sexo
feminino;
c) - um bebedouro para cada 40m2 (quarenta metros quadrados).
Art.
81.
hospitalares deverão:

As

edificações

destinadas

a

estabelecimentos

I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de
madeira ou outro material combustível apenas nas edificações térreas, bem
como nas esquadrias, parapeitos, revestimentos de pisos e estrutura da
cobertura;
II - ter instalação de lavanderia com aparelhamento de lavagem,
desinfecção
e
esterilização
de
roupas,
sendo
os
compartimentos
correspondentes pavimentados e revestidos até a altura mínima de 2,00m (dois
metros), com material lavável e impermeável;
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III - ter instalações sanitárias em cada pavimento, para uso do
pessoal e dos doentes que não as possuam privativas, com separações para
cada sexo, nas presentes proporções mínimas:
a) - para uso de doentes: um vaso sanitário, um lavatório e um
chuveiro, com água quente e fria, para cada 90m2 (noventa metros quadrados)
de área construída;
b) - para uso do pessoal de serviço: um vaso sanitário, um
lavatório e um chuveiro, para casa 300m2 (trezentos metros quadrados) de
área construída.
IV - ter necrotério com:
a) - pisos e paredes revestidos até a altura mínima de 2,00m
(dois metros), com material impermeável e lavável;
b) - aberturas de ventilação, dotadas de tela milimétrica;
c) - instalações sanitárias.
V - ter, quando com mais de um pavimento, uma escada principal e
uma escada de serviço recomendando-se a instalação de um elevador ou rampa
para macas;
VI - ter instalações de energia elétrica de emergência;
VII - ter instalação e equipamentos de coleta, remoção e
incineração de lixo, que garantam completa limpeza e higiene;
VIII - ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com
as normas da ABNT.
Parágrafo único.
seguintes disposições:

Os

hospitais

deverão,

ainda,

observar

as

I - os corredores, escadas e rampas, quando destinados à
circulação de doentes, deverão ter largura mínima de 2,30m (dois metros e
trinta centímetros) e pavimentação de material impermeável e lavável; quando
destinados exclusivamente a visitantes e ao pessoal, largura mínima de 1,20m
(um metro e vinte centímetros);
II - a declividade máxima admitida nas rampas será de 10% (dez
por cento), sendo exigido piso antiderrapante;
III - a largura das portas entre compartimentos a serem
utilizados por pacientes acamados será, no mínimo, de 1,00m (um metro);
IV - as instalações e dependências destinadas à cozinha, depósito
de suprimentos e copas deverão ter o piso e as paredes, até a altura mínima
de 2,00m (dois metros). revestidos com material impermeável e lavável, e as
aberturas protegidas por telas milimétricas;
V - não é permitida a comunicação direta entre a cozinha e os
compartimentos destinados à instalação sanitária, vestiários lavanderias, e
farmácias.
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Art. 82. As edificações destinadas a hotéis e congêneres deverão
obedecer às seguintes disposições:
I - ter, além dos apartamentos ou quartos, dependências de
vestíbulo com local para instalação de portaria e sala-de-estar;
II - ter vestiário e instalação sanitária privativos para o
pessoal.
III - ter, em cada pavimento, instalações sanitárias, separadas
por sexo, na proporção de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório, no
mínimo para cada 72m2 (setenta e dois metros quadrados) de pavimentação
quando não possua sanitários privativos:
IV - ter instalação preventiva contra incêndio de acordo com as
normas da ABNT.
Parágrafo único. Nos hotéis e estabelecimentos congêneres as
cozinhas, copas, lavanderias e despensas, quando houver, deverão ter o piso
e as paredes, até a altura mínima de 2,00m (dois metros), revestidos com
material lavável e impermeável.
Art. 83. As edificações destinadas a auditórios, cinemas, teatros
e similares deverão atender às seguintes disposições especiais:
I - ser de material de incombustível, tolerando-se o emprego de
madeira, ou outro material combustível apenas nas edificações térreas e nas
esquadrias, lambris, parapeitos, revestimentos do piso, estrutura da
cobertura e forro;
II - ter instalações sanitárias separadas para cada sexo, com as
seguintes proporções mínimas em relação à lotação máxima calculada na base
de 1,60 m2/ pessoa.
a) - para sexo masculino, um vaso e um lavatório par cada 500
(quinhentos) lugares ou fração e um mictório para cada 250 (duzentos e
cinquenta) lugares ou fração;
b) - para sexo feminino, um vaso e um lavatório para cada 500
(quinhentos) lugares ou fração.
III - ter instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as
normas da ABNT.
Art. 84. Nas edificações destinadas a auditórios, cinemas teatros
e
similares,
as
portas,
circulações,
corredores
e
escadas
serão
dimensionados em função da lotação máxima:
I - quanto às portas:
a) - deverão ter a mesma largura dos corredores;
b) - as de saída da edificação deverão ter largura total (soma de
todos os vãos) correspondendo a 1cm (um centímetro) por lugar não podendo
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cada porta ter menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) de vão
livre, e deverão abrir de dentro para fora.
II - quanto aos corredores de acesso e escoamento do público,
deverão possuir largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros),
a qual terá um acréscimo de 1cm (um centímetro) por lugar excedente à
lotação de cento e cinqüenta
(150) lugares; quando não houver lugares
fixos, a lotação será calculada na base de 1,60 m2 (um metro e sessenta
centímetros quadrados) por pessoa;
III - quanto às circulações internas à sala de espetáculos:
a) - os corredores longitudinais deverão ter largura mínima de
1,00m (um metro) e os transversais de 1,70 (um metro e setenta centímetros);
b) - as larguras mínimas terão um acréscimo de 1 mm (um
milímetro) por lugar excedente a cem (100) lugares, na direção do fluxo
normal de escoamento da sala para as saídas.
IV - quanto às escadas:
a) - as de saída deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e
cinqüenta centímetros) par uma lotação máxima de cem (100) lugares, largura
a ser aumentada à razão de 1 mm (um milímetro) por lugar excedente;
b) - sempre que a altura a vencer for superior a 2,50m (dois
metros e cinqüenta centímetros), deverão ter patamares, os quais terão
profundidades de 1,20 (um metro e vinte centímetros);
c) - não poderão ser desenvolvidas em leque ou caracol;
d) - quando substituídas por rampas, estas deverão ter inclinação
menor ou igual a 10% e ser revestidas de material antiderrapante.
Art. 85. As edificações destinadas a garagens em geral, para
efeito desta Lei, classificam-se em garagens particulares individuais,
garagens particulares coletivas e garagens comerciais, deverão atender às
disposições da presente Lei que lhes forem aplicáveis, além das seguintes
exigências:
I - ter pé-direito mínimo de 2,30 (dois metros e trinta
centímetros);
II - não ter comunicação direta com compartimentos de permanência
prolongada;
III - ter sistema de ventilação permanente.
§ 1º. As edificações destinadas a garagens
individuais deverão atender, ainda, às seguintes disposições:

particulares

I centímetros);

e

largura

útil

mínima

de

2,50

(dois

metros

cinqüenta

II - profundidade mínima de 4,50m (quatro metros e cinqüenta
centímetros).
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§ 2º. As edificações destinadas a garagens particulares coletivas
deverão atender, ainda, às seguintes disposições:
I - ter estruturas paredes e forro de material incombustível;
II - ter vão de entrada com largura mínima de 3,00m (três metros)
e, no mínimo, dois (2) vãos, quando comportarem mais de cinqüenta (50)
carros;
III - ter os locais de estacionamento (“box”) , para cada carro,
com uma largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e
comprimento de 5,00m (cinco metros);
IV - o corredor de circulação deverá ter largura mínima de 3,00m
(três metros) e 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) ou 5,00m (cinco
metros) quando os locais de estacionamento formar em relação aos mesmos,
ângulos de 30º, 45º ou 90º, respectivamente;
V - não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento,
lubrificação ou reparos em garagens particulares coletivas.
§ 3º. As edificações destinadas a garagens comerciais deverão
atender, ainda, as seguintes disposições:
I - ser construídas de material incombustível,
tolerando-se o
emprego de madeira ou outro material combustível nas esquadrias e estruturas
de cobertura;
II - quando não houver circulação independente para acesso e
saídas até os locais de estacionamento, ter área de acumulação de acesso
direto do logradouro que permita o estacionamento eventual de um número de
veículos não inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade
total da
garagem;
III - ter o piso revestido com material lavável e impermeável;
IV - ter as paredes dos locais de lavagem e lubrificação
revestidas com material resistente, liso lavável e impermeável.
Art. 86. Além de outros dispositivos desta Lei que lhes forem
aplicáveis, os postos de abastecimentos de veículos estarão sujeitos às
seguintes condições;
I - apresentação de projetos detalhados dos equipamentos e
instalações;
II - construção em materiais incombustíveis;
III - construção de muros de alvenarias de 2,00m (dois metros) de
altura, separando-os das propriedades vizinhas;
IV - construção de instalações sanitárias franqueadas ao público,
separadas para ambos os sexos.
Parágrafo único. As edificações para postos de abastecimento de
veículos deverão, ainda, observar a legislação vigente sobre inflamáveis.
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Art. 87. Qualquer obra, em qualquer fase, que apresentar
irregularidades previstas nesta Lei, estará sujeita a multa, embargo,
interdição ou demolição.
Art. 88. O órgão municipal responsável pela fiscalização, no
âmbito de sua competência, expedirá notificações e autos de infração
endereçados ao proprietário da obra.
Art. 89. As notificações serão
cumprimento de alguma exigência acessória
regularização do projeto, obra ou simples
disposições nesta Lei.

expedidas apenas para o
contida no processo, ou
falta de cumprimento de

§ 1º. Expedida a notificação, esta terá o prazo de 15 (quinze)
dias para ser cumprida.
§ 2º. Esgotado o prazo de notificação
atendida, lavrar-se-á o Auto de Infração.
Art. 90. Não caberá
imediatamente autuado quando:

notificação

sem que

devendo

o

a mesma

seja

infrator

ser

I - iniciar obra sem licença da Prefeitura:
II - houver embargo ou interdição.
Art. 91. O embargo de uma obra ocorrerá quando decorrer o prazo
de notificação sem que tenha sido regularizada a situação que lhe deu causa.
Art. 92. A obra em andamento, seja ela de reparo, construção,
reforma ou construção será embargada, sem prejuízo das multas e outras
penalidades, quando:
I - estiver sendo
Prefeitura;
II - for desrespeitado
III - O proprietário
atender qualquer notificação da
Lei.

executada

sem

a

licença

ou

alvará

da

o projeto;
ou o responsável pela obra recusar-se a
Prefeitura referente às disposições desta

Art. 93. Para embargar uma obra, deverá o fiscal ou funcionário
credenciado pela Prefeitura lavrar um Auto de Embargo.
Art. 94. O embargo somente será levantado após o cumprimento das
exigências consignadas no Auto de Embargo.
Art. 95. O prédio ou qualquer de suas dependências poderá ser
interditado, provisória ou definitivamente, pela Prefeitura, nos seguintes
casos:
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I - ameaça a segurança e estabilidade das construções próximas;
II - obras em andamentos com risco para o público ou pessoal da
obra.
Art. 96. Não atendida a interdição e não realizada a intervenção
ou indeferido o respectivo recurso, terá início a competente ação judicial.
Art. 97. A aplicação das penalidades previstas na presente Lei
não exime o infrator da obrigação do pagamento de multa por infração e da
regularização da mesma.
Art. 98. As multas serão calculadas por meio de alíquotas
percentuais sobre a UFM (Unidade Fiscal do Município), e obedecerá ao
seguinte escalonamento:
I
iniciar
ou
executar
obras
sem
licença
da
Prefeitura...........................................................50 UFM.
II - não manter no local da obra, projeto ou alvará de execução
da obra.................50 UFM.
III - deixar materiais sobre o leito do logradouro público além
de 24(vinte e quatro horas)..................................... .120 UFM.
IV - deixar de colocar tapumes e andaimes em obras que atinjam o
alinhamento.........................................................120 UFM.
Art. 99. O contribuinte terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação ou autuação, para legalizar a obra ou sua modificação, sob pena
de ser considerado reincidente.
Art. 100. Na reincidência, as multas serão aplicadas em dobro.
Art. 101. A numeração de qualquer prédio ou unidade residencial
será estabelecida pela Prefeitura.
Art. 102. É obrigação do proprietário a colocação de placa de
numeração, que deverá ser fixada em lugar visível.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 103. Todas as funções
Art. 104. Nos casos omissos, será admitida a interpretação
analógica das normas contidas nesta Lei, sendo a decisão objeto de ato do
Executivo Municipal.
Art. 105. O Prefeito expedirá os decretos, portarias e outros
atos administrativos que fizerem necessários à fiel observância das
disposições desta Lei.
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Art. 106. Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão por dias
corridos.
Art. 107. O Executivo poderá celebrar convênios com entidades
federais, estaduais, municipais e autarquias visando a fiel execução desta
Lei.
Art. 108. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

___________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ANEXO I
DEFINIÇÕES
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACRÉSCIMO - Aumento de uma edificação, quer no sentido vertical, quer no
sentido horizontal, realizado após a conclusão da mesma.
AFASTAMENTO - Distância entre a construção e as divisas do lote, em que está
localizada, podendo ser frontal, lateral ou de fundo;
ALINHAMENTO - Linha divisória entre o terreno e o logradouro público;
ALVARÁ - Documento expedido pela autoridade municipal, para execução de
obras de construção, modificação, reforma ou demolição;
ANDAIME - estrado provisório de madeira ou material metálico para sustentar
os operários em trabalhos acima do nível do solo;
ANDAR OU PAVIMENTO - espaço ou conjunto de espaços coberto ou descoberto
utilizável entre os planos de dois pisos sucessivos, ou entre o último piso
e a cobertura de uma edificação.
APARTAMENTO - unidade autônoma de moradia de conjunto habitacional
multifamiliar;
APART-HOTEL - edificação ou conjunto de edificações residencial (is)
constituída (s) de apartamentos, dotada (o) de unidade autônoma destinada à
prestação de serviços de hotelaria;
APROVAÇÃO DO PROJETO - ato administrativo que precede o licenciamento das
obras de construção de edifícios;
ÁREA CONSTRUÍDA - área total de todos os pavimentos de uma edificação,
inclusive o espaço ocupado pelas paredes;
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (SC) somatório das áreas de pisos de uma edificação,
inclusive as ocupadas por paredes e pilares;
ÁREA OCUPADA - projeção, em plano horizontal, da área construída situada
acima do nível do solo;
ÁREA OCUPADA (SO) projeção horizontal sobre o terreno, da área construída de
todas as edificações existentes em um lote e situada acima do nível do solo;
BALANÇO - avanço da construção sobre o alinhamento do pavimento térreo;
CASA - edificação organizada e dimensionada para o exercício de atividade
uni residencial;
CASAS ESCALONADAS - edificação destinada a duas ou mais unidades
residenciais, caracterizadas por cotas de pisos diferenciados, cuja
articulação com o exterior se faz através de acessos exclusivos de cada
unidade, constituindo no seu aspecto externo,
uma unidade arquitetônica
homogênea e que atenda a uma das seguintes características;
a) paredes externas total ou parcialmente contíguas ou comuns;
b) superposição total ou parcial de pisos.
CENTRAL DE ABASTECIMENTO
destinado à armazenagem
alimentícios;

- complexo de edificações e estabelecimentos
e a comercialização atacadista de gêneros
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CENTRO COMERCIAL - edificação ou grupo de edificações, com finalidade
predominantemente comercial constituída (s) de lojas e escritórios com
acessos e circulações comuns e áreas construídas
751 m2 (setecentos e
cinqüenta e um metros quadrados) a 3.500 m2 (três mil e quinhentos metros
quadrados );
CENTRO COMUNITÁRIO - edificação ou parte desta, com funções diversificadas
ou não, providas de equipamentos de natureza sociocultural;
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - relação entre a soma das áreas construídas
sobre um terreno e a área desse mesmo terreno;
COTA - número que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento,
distâncias verticais ou horizontais;
DECLIVIDADE - inclinação do terreno;
DEPENDÊNCIA DE USO COMUM - conjunto de dependências ou instalações da
edificação que poderão ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos
usuários;
DESMEMBRAMENTO - Subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com
aproveitamento das vias existentes desde que não impliquem na abertura de
novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes;
DIVISA - linha limítrofe de um lote ou terreno;
EDIFICAÇÃO - construção acima ou abaixo da superfície de um terreno, de
estruturas físicas que possibilitem a instalação e o exercício de atividades
humanas;
EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS MULTIRESIDENCIAL - edificação comportando mais de
uma unidade residencial autônoma, agrupadas
horizontal ou verticalmente,
dispondo de áreas de circulação interna e acesso ao logradouro público
comuns;
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS - edificação comportando mais de uma unidade
autônoma de escritórios, servidos por áreas de circulação interna e acesso
ao logradouro público comuns;
EMBARGO - paralisação de uma construção em decorrência de determinações
administrativas e jurídicas;
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - equipamentos públicos ou privados de educação,
cultura, saúde, lazer e similares;
EQUIPAMENTO URBANO - equipamentos de: abastecimento de água, serviço de
esgotos, energia elétrica, coleta de águapluviais, rede telefônica,
circulação transportes, limpeza urbana e similares.
ESPAÇOS DE RECREAÇÃO - os espaços livres de uso público são divididos em:
a) recreação ativa: são os espaços em que se desenvolvem atividades
dinâmica, caracterizadas pela participação ativa, livre e espontânea do ser
humano;
b) recreação contemplativa: são os espaços destinados à meditação, ao
repouso, a admiração despreocupada da natureza;
ESPECIFICAÇÃO - descrição dos materiais a serviços empregados na construção;
FAIXA “NON AEDIFICANDI” - área ou faixa na qual a legislação em vigor não
permite construção;
FRENTE DO LOTE - limite frontal do terreno com o logradouro público;
FILAS DE CASAS - edificação destinada a mais de duas unidades de uso
residencial com uma ou mais paredes laterais parcial ou totalmente comuns ou
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contíguas, cuja articulação com o exterior se faz através de cada unidade, e
que constitui, no seu aspecto exterior, uma unidade arquitetônica homogênea;
FOSSA SÉPTICA - tanque de alvenaria ou concreto onde se depositam águas de
esgoto e as matérias que sofrem processo de desintegração;
FUNDAÇÃO - parte da estrutura localizada abaixo do nível do solo e que tem
por função distribuir as cargas ou esforços da edificação pelo terreno;
FUNDO DO LOTE - limite oposto à frente do lote;
GALERIA COMERCIAL - conjuntos de lojas voltadas para passeio coberto, com
acesso à via pública;
GARAGENS COMERCIAIS - são consideradas aquelas destinadas à locação de
espaço para estacionamento e guarda de veículos, podendo, ainda, nelas haver
serviços de lavagem, lubrificação e abastecimento;
GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS - são as construídas no lote, em subsolo ou
em um ou mais pavimentos, pertencentes a conjuntos residenciais ou edifício
de uso comercial;
GLEBA - lote rústico utilizado ou não para fins agrícolas, localizados na
zona urbana, que ainda não foi objeto de arruamento ou loteamento;
HABITE-SE - documento expedido pela autoridade municipal para uso e ocupação
de edificações concluídas;
HOTEL - edificação ou conjunto de edificações, destinada (o) à prestação de
serviços de hospedagem temporária e, que, no mínimo, ofereça quartos,
banheiros, serviço de alimentação e acesso e circulação comuns;
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO - relação entre a área do terreno ocupada pela edificação
e a área total do terreno;
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO OU COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO (LU) relação
máxima permitida entre a área construída
(SC) de uma edificação e a área
total do terreno (St) em que a mesma se situa.
LU = Sc/St
ÍNDICE URBANÍSTICO - expressão matemática de relações estabelecidas entre o
espaço e as grandezas representativas das realidades sócio-econômicas e
territoriais;
INTERDIÇÃO - ato administrativo que impede a ocupação de uma edificação
LEITO CARROÇÁVEL - pista destinada ao tráfego de veículos nas vias de
circulação, composta de uma ou mais faixas de rolamento;
LICENCIAMENTO DE OBRAS - Ato administrativo que concede licença e prazo para
o inicio e término de uma obra;
LOGRADOURO PÚBLICO - parte ou superfície da cidade destinada ao trânsito ou
uso público, oficialmente reconhecido por uma designação própria;
LOJA - edificação singular ou parte autônoma de uma edificação, ligada a
área comum de circulação, ou a logradouro caracterizado pela ausência de
bloqueios à visibilidade e à circulação, organizada de modo a permitir a
exposição de mercadorias e adereços de comunicação visual;
LOTE - porção de terra resultante do parcelamento urbano, com pelos menos
uma das divisas voltada para o logradouro público;
LOTEAMENTO - A subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com
abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes;
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MARQUISE - estrutura em balanço destinada à cobertura e proteção de
pedestres;
MURO DE ARRIMO - muro destinado a suportar os esforços do terreno;
NIVELAMENTO - regularização do terreno através de cortes e aterro;
PARCELAMENTO - subdivisão de terras nas formas de desmembramento ou
loteamento;
PASSEIO - parte do logradouro público destinado à circulação de pedestres (o
mesmo que calçada);
PATAMAR - superfície intermediária entre dois lances de escada;
PAVIMENTO - espaço da edificação compreendido entre os dois pisos sucessivos
ou entre um piso e a cobertura.
PAVIMENTO TÉRREO - pavimento definido pelo projeto cujo piso não fique acima
da cota 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) em relação ao ponto mais
baixo do meio-fio do logradouro que lhe é lindeiro, correspondente ao ponto
médio da testada do terreno;
PÉ-DIREITO - distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento;
PISO - superfície do pavimento;
PROFUNIDADE DE LOTE - distância média entre a frente e o fundo do lote;
POSTO DE SERVIÇO E DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - empreendimento destinados
as atividades de serviços de lavagem lubrificação de veículos e a
comercialização,
no
varejo,
de
combustíveis
e
óleos
lubrificantes
automotivos;
QUADRA - conjunto de lotes delimitadores por vias de circulação construindo
um só quarteirão;
QUOTA - relação inversa entre grandezas representativas de atividades sócioeconômicas ou elementos físicos e a área onde se distribuem;
RECUO - distância medida em projeção horizontal entre as partes mais
avançadas da edificação e as divisas do terreno;
REFORMA - obra destinada a alterar a edificação em parte essencial por
supressão, acréscimo ou modificação;
SUB-SOLO - pavimento ou pavimentos situados imediatamente abaixo do
pavimento térreo;
SUMIDOURO - poço destinado a receber afluente da fossa séptica e permitir
sua infiltração subterrânea;
TAPUME - proteção de madeira que cerca toda extensão do canteiro de obras;
TERMO DE VERIFICAÇÃO - ato pelo qual a prefeitura, após a devida vistoria,
certifica a execução correta das obras exigidas pela legislação em vigor;
TESTADA DO LOTE - o mesmo que frente do lote;
VAGA - área destinada à guarda de veículo dentro dos limites dos lotes;
VIAS DE CIRCULAÇÃO - o espaço destinado à circulação de veículos e/ou
pedestres, sendo que:
Via particular
público;

-

é

a

via

de

propriedade

privada,

ainda

que

aberta

ao

b) Via Pública - é a via de uso público aceita, declarada e reconhecida como
oficial pelo município;

25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
1 de Março de 2011
131 - Ano VII - Nº 359

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
VISTORIA
diligência
efetuada
por
funcionários
credenciados
pela
Prefeitura, para verificar as condições de uma edificação ou obra em
andamento.

26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
132 - Ano VII - Nº 359

Araci

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 032.
Dispõe sobre o Parcelamento e Uso do
Solo
no
Município,
e
dá
outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.


TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. Esta Lei tem como objetivos:
I - orientar o projeto e a execução de qualquer obra de
parcelamento do solo do município;
II - assegurar a observância de padrões de urbanização essenciais
para o interesse da comunidade;
Art. 2º. Para efeito da presente Lei são adotadas as definições
constantes do Anexo I, integrante desta Lei.


TÍTULO II
DO PARCELAMENTO E DO USO DO SOLO


Art. 3º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e das
Legislações Federal e Estadual pertinentes.
Art.4º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins
urbanos em zonas urbanas e de expansão urbana.
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de
tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à
saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta
por cento), salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades
competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a
edificação;
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V - em área de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição
prejudique a saúde, segurança e o bem estar da população.
Art. 5º. A Prefeitura recusará a aprovação de qualquer projeto de
loteamento, mesmo que satisfaça as exigências da presente Lei, tendo em
vista:
I - as diretrizes municipais sobre o uso do solo, constantes
desta Lei;
II - a defesa dos recursos naturais, turísticos ou paisagísticos,
bem como, do patrimônio Cultural do Município.
Art. 6º. Os
seguintes requisitos:

loteamentos

deverão

atender,

pelo

menos,

aos

I - As áreas destinadas ao sistema de circulação, a implantação
de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços destinados a
recreação, serão proporcionais, a densidade de ocupação prevista para a
gleba, não podendo ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do total de
sua área.
II - nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes
forem maiores de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados) a percentagem de áreas
públicas poderá ser reduzidas para 25% (vinte e cinco cento);
III - a percentagem de áreas públicas será de;
a) 15% (quinze por cento) da área da gleba, para espaços
destinados à recreação;
b) 5% (cinco por cento) da área da gleba, para espaços
destinados à implantação de equipamentos comunitários.
IV - as vias do loteamento deverão articular-se com as vias
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, harmonizar-se com a
topografia local;
V - as quadras não poderão ultrapassar 200m (duzentos metros) em
qualquer dos seus lados;
VI - as vias de circulação de veículos, deverão ter dimensões
mínimas de acordo com sua hierarquia, conforme o estabelecido na Tabela
Características Técnicas do Sistema Viário, constante do Anexo II,
integrante desta Lei;
VII - as vias de circulação de pedestres deverão ter larguras
mínimas de 5,00m (cinco metros) respectivamente;
VIII - as dimensões mínimas dos lotes atenderão ao previsto na
Tabela Modelos de Assentamento, do Anexo III, integrante desta Lei, para o
uso estimulado na zona de uso em que se situa;
IX - ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatório
reservar uma faixa “non aedificandi “não inferior a 30m (trinta metros) de
cada margem para a implantação de equipamentos urbanos, podendo ser
considerada como área de recreação e deduzível da área mínima estabelecida
nos incisos I, II, e III deste artigo;
X - ao longo das faixas de domínio público, das redes de energia
elétrica em alta tensão, rodovias e dutos é obrigatória a reserva de uma

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
134 - Ano VII - Nº 359

Araci

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
faixa “non aedificandi” de, no mínimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado,
salvo maiores exigências de legislação específica;
XI - nenhum lote ou gleba resultante de parcelamento poderá
situar-se em mais de um município.
Art. 7º Para aprovação do loteamento a Prefeitura exigirá do
loteador a execução das seguintes obras de infra-estruturas:
I - Vias de circulação;
II - demarcação dos lotes, quadras e logradouros com piquetes de
concreto pintados com o número dos lotes;
III - rede de energia elétrica;
IV - sistema de abastecimento de água potável;
V - drenagem superficial;
VI - arborização;
VII - iluminação pública;
VIII - implementação de meio-fio.
Parágrafo único. De acordo com o tipo do loteamento e a
conveniência
da
administração
pública,
outras
exigências
serão
acrescentadas, tais como, pavimentação, rede de esgotos, fossas sépticas.
Art. 8º. Para loteamentos destinados exclusivamente ao uso
industrial, a Prefeitura poderá fazer exigências complementares ao disposto
nesta Lei, quanto às vias de circulação.
Art. 9º. Os logradouros que, por, sua característica residencial
ou por condições topográficas terminarem sem conexão direta para veículos
com outros logradouros, terão uma praça de retorno em sua extremidade (CULDE-SAC).
Art. 10. As praças de retorno das vias em “cul-de-sac”, deverão
ter um diâmetro mínimo de 20,00m (vinte metros).
Art. 11. A extensão máxima das vias em “cul-de-sac”, inclusive a
praça de retorno, serão de 100 m ( cem metros) e a largura mínima será de
10,00 m (dez metros).
Art. 12. As curvas das vias de circulação de veículos de largura
igual ou superior a 15,00 m (quinze metros), deverão apresentar raios de
curvatura mínima igual ou superior 100,00 m (cem metros), se o ângulo
formado pelas duas direções da rua estiver compreendido entre 120 e 170
graus.
Art. 13. As curvas das vias de circulação de veículos de largura
inferior a 15, 00 m (quinze metros), deverão apresentar raio de curvatura
mínima de 30,00 m (trinta metros).
Art. 14. A interseção entre duas vias de circulação de veículos
deverá aproximar-se o mais possível a ângulos de 90 graus. Não será
permitida a intersecção entre vias formando ângulo inferior a 60 graus.
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Art. 15. Na interseção de duas vias de circulação de veículos, o
alinhamento de seus lotes deverá ser concordado com curvas de raio não
inferior a 6,00 m (seis metros).
Art. 16. Os pontos de interseção dos eixos de duas vias de
circulação de veículos com o eixo de uma terceira não poderão distar menos
de 40,00 m (quarenta metros) .
Art. 17. A critério da Prefeitura poderá ser exigida continuidade
das vias públicas ou praças existentes nos loteamentos vizinhos.
Art. 18. Todos os loteamentos conterão pelo menos uma via de
circulação para escoamento rápido do tráfego, do ponto mais distante até a
via de acesso principal ao loteamento.
Art. 19. Os logradouros somente serão aceitos pela Prefeitura,
para posterior entrega ao domínio público e respectiva denominação desde que
estejam de acordo com os dispositivos da presente Lei.
Art. 20. Nos projetos de loteamentos submetidos à Prefeitura para
aprovação, figurará uma nomenclatura provisória para os logradouros públicos
através de letras ou números.
Art. 21. O interessado deverá solicitar à Prefeitura, antes da
elaboração do projeto de loteamento para que esta explicite as diretrizes
para o uso do solo, do sistema viário, dos espaços destinados a recreação e
das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários, apresentando
para este fim, requerimento à Prefeitura, acompanhado do comprovante de
pagamento da taxa de expediente, de certidão negativa de tributos
municipais, planta de situação do imóvel na escala gráfica de 1:2.000 (um
para dois mil) em duas vias, contendo pelo menos:
I - as divisas da gleba a ser loteada;
II - as curvas de nível da área, com diferença de nível de no
máximo 01 m (um metro);
III - indicação da rede natural de escoamento de águas pluviais,
áreas alagadiças e as de erosão mais acentuada;
IV - a localização dos cursos d’água, bosques e construções
existentes ;
V - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, das
vias de circulação, das áreas de recreação, dos equipamentos urbanos e
comunitários existentes no local e em suas adjacências, com as respectivas
distâncias da área a ser loteada;
VI - o tipo de uso predominantemente a que o loteamento se
destina;
VII - as características, dimensões e localização das zonas de
uso contíguas;

4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
136 - Ano VII - Nº 359

Araci

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
VIII - certidão de ocupação, posse e propriedade do imóvel em que
conste correspondência entre a área real do imóvel e a mencionada no
documento.
Art. 22. O Poder Público Municipal examinará o requerimento,
verificando a sua conformidade ou não com as normas federais, estaduais e
municipais e, se não for o caso de indeferimento liminar, orientará o
interessado na obtenção de audiência prévia de outros órgãos envolvidos no
processo a nível federal ou estadual.
Art. 23. Cumprida as exigências administrativas, a Prefeitura
expedirá as diretrizes do planejamento Municipal e a autorização para
elaboração do projeto, e devolverá uma das vias da planta da área a ser
loteada, constante do artigo 50, indicando as mínimas diretrizes:
I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o
sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento
pretendido a serem respeitadas;
II - a localização aproximada dos terrenos destinados a
equipamentos urbanos e comunitários e das áreas livres de uso público;
III - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento
das águas pluviais e as faixas não edificáveis;
IV - as zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos
compatíveis.
§ 1º. A autorização expedida vigorará pelo prazo máximo de 01
(hum) ano, contado a partir de sua expedição.
§ 2º. O projeto de loteamento deverá ser apresentado, ao órgão
competente do Poder Executivo Municipal no prazo do §1º deste artigo, sob
pena de caducidade das diretrizes expedidas.
§ 3º. Se no prazo acima houver modificação do planejamento,
Federal, Estadual ou municipal, as diretrizes serão revistas e o interessado
será cientificado para proceder às alterações necessárias.
Art. 24. O encaminhamento de projetos de loteamento estará
condicionado à viabilidade técnica do abastecimento de água para a área
parcelada, de acordo com a apresentação de laudo técnico elaborado por
profissional habilitado e com parecer da concessionária do serviço público.
Art. 25. O interessado, com base na via da planta da área a ser
loteada que lhe foi devolvida, apresentará à Prefeitura o projeto
definitivo, contendo desenhos e memorial descritivo dos lotes em 3 (três)
vias, acompanhado do título de propriedade devidamente registrado e
averbado, certidão de ônus reais e certidão negativa de tributos municipais,
documentos de anuência prévia do Estado, quando for o caso, além do projeto
assinado pelo proprietário ou seu representante legal
e por profissional
habilitado e registrado no CREA.
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§ 1º. Os desenhos conterão pelo menos:
I - a subdivisão da quadras em lotes, com as respectivas
dimensões e numeração, tanto nas quadras como nos lotes, bem como as áreas
dos mesmos;
II - o sistema viário devidamente hierarquizado e integrado à
malha viária;
III - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios,
cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de
circulação e praça;
V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento
localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;
VI - a indicação e planta e perfis de todas as linhas de
escoamento das águas pluviais;
VII - a indicação, numa tabela numérica, das áreas parceladas e
projetadas, bem como, seus percentuais;
VIII - a indicação na planta, dos proprietários limítrofes à área
a ser loteada.
§ 2º. O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo
menos:
I - a descrição sucinta do loteamento, com suas características e
a fixação da zona ou zonas de uso predominantes;
II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que
incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas
constantes nas
diretrizes fixadas;
III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do
município no ato de registro do loteamento;
IV - a enumeração dos equipamentos comunitários e dos serviços
públicos ou de utilidade pública já existente no loteamento e adjacências.
Art. 26. O interessado apresentará, ainda, para a concessão do
alvará:
I - a viabilidade da EMBASA, quando for o caso, ou outro
responsável pelo abastecimento de água, dos projetos do sistema de
abastecimento de água potável, rede de esgoto sanitário ou sistema de fossa
coletiva;
II - Viabilidade da COELBA ou outro responsável pela rede de
energia elétrica, dos projetos de rede de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública;
III - projeto de escoamento superficial de águas pluviais, quando
solicitado;
IV - projeto de arborização;
V - projetos de galerias de águas pluviais.
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Art. 27. Para os projetos de desmembramento, o interessado
apresentará à Prefeitura, acompanhado de 05 (cinco) vias da planta do imóvel
a ser desmembrado, do memorial descritivo, de comprovante de pagamento de
taxa de expediente, do título de propriedade devidamente registrado e
averbado, de certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre o
imóvel, bem como do projeto assinado pelo proprietário
ou representante
legal e por profissional habilitado e registrado no CREA.
§ 1º. As plantas deverão conter pelo menos:
I - indicação das vias existentes e dos loteamentos que circundam
imediatamente o imóvel;
II - a indicação do tipo de uso predominante no local;
III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área, as
respectivas medidas e áreas, bem como a orientação geográfica;
IV - comprovação de cumprimento às normas de arborização.
§ 2º. O memorial descritivo conterá, pelo menos, descrições,
dimensões, áreas e confrontações antes e depois do desmembramento.
Art. 28. Aplicam-se ao desmembramento, no que couberem, as
disposições urbanísticas exigidas para loteamento, em especial no inciso
VIII do artigo 7º desta Lei.
Art. 29. O desdobro de lote, em qualquer zona de uso, só será
permitido quando, em cada um dos lotes resultantes edificados ou não, sejam
atendidas plenamente todas as características de dimensionamento do lote,
recuo, índices de ocupação e de aproveitamento, previstos para os
respectivos Modelos de Assentamento.
Art. 30. Satisfeitos os requisitos anteriores e estando o projeto
em condições de ser aprovado à Prefeitura o aprovará mediante a aposição de
carimbo nas plantas respectivas, bem como nos memoriais descritivos,
devidamente assinados pelo funcionário responsável pelo órgão competente,
afim de que o interessado execute sem qualquer ônus para a Prefeitura, as
obras de infra - estruturas exigidas previstas no artigo 7º desta Lei.
§ 1º. Uma vez aprovado o loteamento, o requerente
apresentar um jogo completo de peças gráficas em material copiativo;

deverá

§ 2º. O interessado facilitará a fiscalização da Prefeitura
durante a execução das obras da infra-estrutura.
§ 3º A aprovação de que se trata este artigo não permite, em
qualquer hipótese, o registro do loteamento.
Art. 31. Concluídas as obras de infra-estrutura, o interessado
comunicará tal fato à Prefeitura para que esta, após a constatação da
conclusão das obras, as aceite e emita o Termo de Verificação de Conclusão
de Obras, devidamente assinado pelo Titular do órgão competente, termo este
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que loteador deverá submeter ao Cartório de Registro de imóveis, juntamente
com os documentos mencionados no artigo 34 desta Lei.
Art. 32. Na fase em que o projeto de loteamento estiver em
condições de ser aprovado conforme citado no artigo 30, desta Lei, poderá o
interessado apresentar, para apreciação e aprovação por parte da Prefeitura,
um cronograma de execução de obras de infra-estrutura com duração máxima de
2 (dois anos) anos, com prazo a contar da data de aprovação do projeto.
§ 1º. Quando ocorrerem situações citadas no “caput” deste artigo,
o Termo de Verificação de Obras de Infra-estrutura será emitido após
conclusão das respectivas obras.
§
2º.
A
incorreta
execução
das
obras
caracterizará
irregularidade
de loteamento para fins desta lei e, no que couber da Lei
Federal nº 6766/79.
Art. 33. Aprovado o cronograma para execução das obras de infraestruturas, a Prefeitura escolherá 40% (quarenta por cento) da área
comercializável em lotes ficando estes lotes caucionados à Prefeitura, com
garantia da execução das obras, correndo todas as despesas por conta do
interessado.
Art. 34. Cumprido os requisitos constantes nos artigos 30 ou 31
desta Lei, conforme o caso e com a aprovação do projeto e seu licenciamento,
será fornecida ao interessado uma cópia do projeto com termo de aprovação de
loteamento e respectivo alvará de licença, para encaminhamento ao Registro
Imobiliário.
Art. 35. A Prefeitura terá 90 (noventa) dias para deferir ou
indeferir os projetos de loteamento ou desmembramento.
Parágrafo único - O prazo deste artigo iniciará a partir da data
de entrada do requerimento no Protocolo.
Art. 36. Os espaços livres destinados à recreação, às
áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos
constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão
destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação de loteamento,
hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador.

vias, às
urbanos,
ter sua
salvo as

Art. 37. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o
loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, sob pena de registro de caducidade da aprovação.
Art. 38. A partir da data de registro do loteamento, passam a
pertencer
ao
domínio
do
município,
constituindo-se
patrimônio
da
municipalidade as vias de circulação, os espaços de recreação e da
Prefeitura os espaços destinados a equipamentos urbanos e comunitários
constantes do respectivo projeto.
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Parágrafo único. São vedadas as cessões, doações e permutas de
quaisquer áreas constantes deste artigo, pertencentes ao domínio do
Município salvo interesse social relevante.
Art. 39. A Prefeitura não concederá alvará para construção,
demolição reforma ou ampliação de edificações se estas se localizarem em
terrenos de loteamentos que não possuam o Termo de Verificação de Conclusão
de Obras de Infra-Estruturas e o Ato de Aprovação do Loteamento.
Art. 40. A infração a qualquer dispositivo constante deste Título
acarreta, sem prejuízo das medidas de natureza civil e criminal previstas na
Lei federal 6.766/79, a aplicação das seguintes sanções: multa, embargo,
degeneração e cassação da licença para parcelar.
Art. 41. Consideram-se infrações específicas às disposições deste
título com aplicações das sanções correspondente:
I - iniciar a execução de qualquer obra de parcelamento de solo
sem projeto aprovado, ou em desacordo com as disposições da legislação e
normas federais e estaduais, bem como prosseguir com as obras depois de
esgotados os prazos fixados.
Sanção: embargo das obras, licenciamento do projeto e multa de
300(trezentas) UFM a 500(quinhentas) UFM por hectares;
II - inobservar o projeto aprovado.
Sanção: embargo das obras e multa de 200(duzentas) UFM a
400(quatrocentas) UFM por hectare.
III - faltas com precauções necessárias à segurança de pessoas ou
propriedades ou de qualquer forma danificar ou acarretar prejuízo a
logradouros, em razão da execução das obras.
Sanção: multa de 100 (cem) UFM a 200 (duzentas) UFM;
IV - aterrar, estreitar, destruir ou desviar curso d’água sem
autorização do poder público, bem como executar estas obras em desacordo com
o projeto licenciado.
Sanção: embargo das obras e multa de 200 (duzentas) UFM a 400
(quatrocentas) UFM;
V - desrespeitar embargos, intimações ou prazos emanados das
autoridades competentes.
Sanção: multa de 300 (trezentas) UFM a 500 (quinhentas) UFM;
VI - anunciar por qualquer meio a venda, promessa ou cessão de
direitos relativos a imóveis, com pagamento de forma parcelada ou não, sem
que haja projeto licenciado ou após o término de prazos concedidos.
Sanção:
apreensão
do
material,
equipamentos
ou
máquinas
utilizadas na publicidade e multa de 100 (cem) UFM a 800
(oitocentas) UFM.
§ 1º. Nas reincidências, a multa será aplicada em dobro
sucessivamente, até o atendimento da exigência constante do Auto de Embargo.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 42. Todas as funções referentes à aplicação das disposições
desta Lei serão exercidas por órgãos da Prefeitura cuja competência, para
tanto, estiver definidas em leis, regulamentos e regimentos.
Art. 43. Nos casos omissos, será admitida a interpretação
analógica das normas contidas nesta Lei, sendo a decisão objeto de ato do
Executivo Municipal.
Art. 44. O Prefeito expedirá os decretos, portarias e outros atos
administrativos que fizerem necessários à fiel observância das disposições
desta Lei.
Art. 45. Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão por dias
corridos.
Art. 46. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ANEXO I
LEI Nº 032, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
DEFINIÇÕES
x ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
x ACRÉSCIMO - Aumento de uma edificação, quer no sentido vertical, quer no
sentido horizontal, realizado após a conclusão da mesma.
x AFASTAMENTO - Distância entre a construção e as divisas do lote, em que
está localizada, podendo ser frontal, lateral ou de fundo;
x ALINHAMENTO - Linha divisória entre o terreno e o logradouro público;
x ALVARÁ - Documento expedido pela autoridade municipal, para execução de
obras de construção, modificação, reforma ou demolição;
x APROVAÇÃO DO PROJETO - ato administrativo que precede o licenciamento das
obras de construção de edifícios;
x ÁREA INSTITUCIONAL - parcela de terreno destinada às edificações para fins
específicos comunitários e de utilidade pública;
x ÁREA VERDE - área livre de caráter permanente, com vegetação natural ou
resultante de plantio, destinada a recreação, laser
e/ ou proteção
ambiental;
x ARRUAMENTO - aberturas de ruas, dando-lhes alinhamento e benfeitorias;
x COTA - número que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento,
distâncias verticais ou horizontais;
x CUL - DE - SAC uma rua sem saída com praça de retorno na sua
extremidade;
x DECLIVIDADE - inclinação do terreno;
x DESMEMBRAMENTO - Subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação,
com aproveitamento das vias existentes desde que não impliquem na abertura
de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes;
x DIVISA - linha limítrofe de um lote ou terreno;
x EMBARGO - paralisação de uma construção em decorrência de determinações
administrativas e jurídicas;
x EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - equipamentos públicos ou privados de educação,
cultura, saúde, lazer e similares;
x EQUIPAMENTO URBANO - equipamentos de: abastecimento de água, serviço de
esgotos, energia elétrica, coleta de água pluviais, rede telefônica,
circulação transportes, limpeza urbana e similares.
x ESPAÇOS DE RECREAÇÃO - os espaços livres de uso público é dividido em:
a) recreação ativa: são os espaços em que se desenvolvem atividades
dinâmica, caracterizadas pela participação ativa, livre e espontânea do ser
humano;
b) recreação contemplativa: são os espaços destinados à meditação, ao
repouso, a admiração despreocupada da natureza;
x ESPECIFICAÇÃO - descrição dos materiais a serviços empregados na
construção;
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x FAIXA “NON AEDIFICANDI” - área ou faixa na qual a legislação em vigor não
permite construção;
x FAIXA DE ROLAMENTO - cada uma das faixas que compõem as áreas destinadas
aos veículos, nas vias de circulação;
x FAIXA SANITÁRIA - área “non aedificandi” cujo uso está vinculado à
servidão de passagem, para efeito de drenagem e captação de águas
pluviais, ou ainda para rede de esgotos;
x FRENTE DO LOTE - limite frontal do terreno com o logradouro público;
x FUNDO DO LOTE - limite oposto à frente do lote;
x GLEBA - lote rústico utilizado ou não para fins agrícolas, localizados na
zona urbana , que ainda não foi objeto de arruamento ou loteamento;
x IMÓVEL RURAL - imóvel utilizado para fins rurais;
x ÍNDICES URBANÍSTICOS - expressão matemática de relações estabelecidas
entre o espaço e as grandezas representativas das realidades sócioeconômicas e territoriais;
x INTERDIÇÃO - ato administrativo que impede a ocupação de uma edificação
x LEITO CARROÇÁVEL - pista destinada ao tráfego de veículos nas vias de
circulação, composta de uma ou mais faixas de rolamento;
x LOGRADOURO PÚBLICO - parte ou superfície da cidade destinada ao trânsito
ou uso público, oficialmente reconhecido por uma designação própria;
x LOTE - porção de terra resultante do parcelamento urbano, com pelos menos
uma das divisas voltada para o logradouro público;
x LOTEAMENTO - A subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com
abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes;
x NIVELAMENTO - regularização do terreno através de cortes e aterro;
x PARCELAMENTO - subdivisão de terras nas formas de desmembramento ou
loteamento;
x PROFUNIDADE DE LOTE - distância média entre a frente e o fundo do lote;
x QUADRA - conjunto de lotes delimitadores por vias de circulação
construindo um só quarteirão;
x QUOTA - relação inversa entre grandezas representativas de atividades
sócio-econômicas ou elementos físicos e a área onde se distribuem;
x TERMO DE VERIFICAÇÃO - ato pelo qual a prefeitura, após a devida vistoria,
certifica a execução correta das obras exigidas pela legislação em vigor;
x TESTADA DO LOTE - o mesmo que frente do lote;
x VIAS DE CIRCULAÇÃO - o espaço destinado à circulação de veículos e/ou
pedestres, sendo que:
a)Via particular - é a via de propriedade privada, ainda que aberta ao
público;
b) Via Pública - é a via de uso público aceita, declarada e
reconhecida como oficial pelo município;
x VISTORIA - diligência efetuada por funcionários credenciados pela
Prefeitura, para verificar as condições de uma edificação ou obra em
andamento;
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ANEXO II
LEI Nº 032, 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA VIÁRIO
CARACTERÍSTICAS
UNID
ARTERIAL COLETORA
MARGINAL
LOCAL
NUMERO DE FAIXAS
UN
4
2
2

2

LARGURA DA FAIXA

ML

3,50

3,50

3,50

3,00

LARGURA DO ACOSTAMENTO*

ML

3,00

2,50

1,50

1,25

LARGURA PISTA ROLAMENTO*

ML

20,00

12,00

10,00

8,50

LARGURA CANTEIRO CENTRAL*

ML

3,00

-

-

-

PASSEIO

ML

2,50

2,00

1,50

1,50

%

6,00

10,00

12,00

12,00

RAMPA MÁXIMA
*Largura Mínima

VARIÁV
ÍND.
EIS
OCUPAÇÃO

ANEXO III
LEI Nº032, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.
TABELA MODELOS DE ASSENTAMENTOS
ÍND.
ÁREA LOTE TESTADA
UTILIZAÇÃO

MODELO

MÁXIMO

MÁXIMO

MÍNIMO

MÍNIMO

MA1
MA2
MA3
MA4
MA5
MA6

0,50
0,50
0,20
0,50
0,70
0,80
TÉRREO
0,50
DEMAIS

1,0
1,2
0,5
1,5
0,8
1,5

125
250
5.000
360
125
360

5
10
50
12
5
12

1,5

300

12

_

1,5

600

15

4,00

MA7

MA8

0,80
TÉRREO
0,50
DEMAIS

FRONTAL
MÍNIMO
3,00
3,00
10,00
4,00
3,00
4,00

RECUOS

LATERAL
MÍNIMO
1,5
3,0
1,5
_
1,5

_

1,5

FUNDO
MÍNIMO
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

0,70
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Para os empreendimentos com mais de 4 pavimentos , os recuos laterais
atenderão à fórmula R= 1,5 + 0,2(N-4), onde R= recuo e N= número de
pavimentos.
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LEI Nº 033.


Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para aquisição de matrizes caprinas
mestiças leiteiras para comodato com os
condomínios de produtores de leite de cabra do
PROGRAMA
CABRAUNE
em
implantação
neste
Município, aquisição e instalação de tanques
para estocagem e resfriamento de leite de
cabra, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.


Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir 800
matrizes caprinas mestiças leiteiras, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), para comodato junto aos condomínios de produtores de
leite de cabra do PROGRAMA CABRAUNE, sendo 50 matrizes por condomínio.
Parágrafo único. Após 24 meses de comodato o condomínio
comodatário devolverá igual número de fêmeas com as mesmas características,
as quais serão utilizadas em comodato na formação de um novo condomínio de
agricultores familiares participantes do PROGRAMA CABRAUNE.
Art. 2º. Autoriza também ao poder executivo municipal a adquirir
04 tanques de estocagem e resfriamento de leite de cabra com capacidade para
500 litros cada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) os quais
serão instalados estrategicamente no interior do município segundo
orientações técnicas da coordenação do PROGRAMA CABRAUNE.
Parágrafo único. Será criado pelos condôminos um fundo para
garantir os recursos necessários à
manutenção
dos equipamentos
e
instalações.
Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que
possibilite a execução da presente Lei, inclusive contratar, projeto
técnico.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de
R$280.000,00 (duzentos
e oitenta mil
reais), na
seguinte Dotação
Orçamentária:


02.10.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2068 – DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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32.00 – AQUISIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS MESTIÇAS
LEITEIRA.......................................................R$ 200.000,00
02.10.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2070 – DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
52.00 – AQUISIÇÃO DE TANQUES DE ESTOCAGEM E RESFRIAMENTO DE LEITE DE
CABRA...........................................................R$ 40.000,00


Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.




GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 034.
Dispõe
sobre
a
instituição
do
Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
– CMDRS no âmbito do Município de Araci, e dá
outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.


Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, órgão gestor do
desenvolvimento rural sustentável do Município de Araci que terá função
consultiva ou deliberativa, segundo o contexto de cada política pública ou
programa de desenvolvimento rural em implementação.
Art. 2º. Ao Conselho
Sustentável - CMDRS compete:

Municipal

de

Desenvolvimento

Rural

I – Participar da construção do processo de desenvolvimento rural
sustentável do município, assegurando a efetiva e legítima participação das
comunidades rurais na discussão e elaboração do Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS, de forma a que este, em relação
às necessidades dos agricultores familiares, seja economicamente viável,
politicamente
correto,
socialmente justo
e
ambientalmente
adequado,
contemplando ações:
a)de apoio e fomento à produção e comercialização de produtos da
agricultura familiar e da reforma agrária;
b) à regularidade da oferta, da distribuição e do consumo de
alimentos no município, e à organização dos agricultores familiares,
buscando sua promoção social, à geração de ocupações produtivas e à elevação
da renda.
II – acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a
execução das ações previstas no plano municipal de desenvolvimento rural
sustentável do município;
III – articular o entrosamento entre as atividades desenvolvidas
pelos Poderes Executivos e Legislativos municipais e órgãos e entidades
públicas e privadas, de forma que suas ações privilegiem o desenvolvimento
rural sustentável do Município;
IV – propor ao Executivo e ao Legislativo Municipais, bem como
aos órgãos e entidades públicas e privadas que atuam no município, políticas
públicas e ações que contribuam para o aumento da produção agropecuária e
para a geração de ocupações produtivas e renda no meio rural;
V – Atender, no que couberem, os produtores e familiares em
situação de emergência;
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VI - formular e sugerir políticas públicas e diretrizes junto aos
poderes Executivo e Legislativo municipais para fundamentar ações de apoio:
a) à produção, ao fomento agropecuário, à regularidade da
produção, distribuição e consumo de alimentos no município;
b) à preservação e recuperação do meio ambiente;
c) à organização dos agricultores familiares, buscando a sua
promoção social.
VII – articular com outros conselhos, órgãos e instituições que
realizam ações que tenham como objetivo a consolidação da cidadania no meio
rural;
VIII – articular com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Rural Sustentável - CMDRS’s dos municípios vizinhos visando à construção de
planos regionais de desenvolvimento rural sustentável;
IX– articular com os organismos públicos estaduais e federais a
compatibilização entre as políticas municipais e regionais e as políticas
estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento rural sustentável;
X – articular para a inclusão dos objetivos e ações do plano
municipal de desenvolvimento rural sustentável no Plano Plurianual (PPA), na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento Municipal (LOA);
XI – identificar e quantificar as necessidades de crédito rural
para financiar os projetos da Agricultura Familiar do município;
XII – articular com as unidades administrativas dos agentes
financeiros
com
vistas
a
solucionar
dificuldades
identificadas
e
quantificadas, em nível municipal, para concessão de financiamentos aos
empreendimentos rurais da Agricultura Familiar;
XIII – identificar e quantificar as necessidades de qualificação
profissional na área do município articulando-se com o Plano Estadual de
Qualificação Profissional;
XIV – promover ações que revitalizem a cultural local;
XV – propor políticas públicas municipais na perspectiva do
Desenvolvimento Rural Sustentável e da conquista da plena cidadania no
espaço rural;
XVI – articular a adequação das políticas públicas estaduais e
federais às necessidades locais da Reforma Agrária, na perspectiva de
Desenvolvimento Rural Sustentável;
XVII – contribuir para redução das desigualdades de gênero,
geração e etnia, estimulando a participação de mulheres, jovens e
descendentes de outras raças no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável CMDRS;
XVIII – promover a criação e/ou o fortalecimento das associações
comunitárias rurais, e a sua participação no Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS;
XIX – identificar e quantificar as necessidades de assistência
técnica para os agricultores familiares;
XX – atuar, permanentemente, em caráter geral, com Foro de
discussão
e
encaminhamento
de
políticas
públicas
destinadas
ao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
fortalecimento
da
agricultura
familiar
e
ao
desenvolvimento
rural
sustentável do município de Araci;
XXI – exercer todas as competências e atribuições que lhe forem
cometidas.
Art.
3º.
O
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Sustentável - CMDRS tem foro e sede no Município de Araci.

Rural

Art. 4º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS será de 4 (quatro) anos, podendo
ser prorrogado por igual período, e
o seu exercício será sem ônus para os cofres públicos,
sendo
considerado serviço relevante prestado ao município.


Art. 5º. Integram o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável - CMDRS:
I – Instituições do poder público e da sociedade civil vinculadas
ao desenvolvimento rural sustentável;
II – entidades representativas dos agricultores familiares, de
outros empreendedores rurais e de trabalhadores assalariados rurais, tanto
do setor agropecuário quanto dos setores de serviços e industrial.
§ 1°. Deverá haver no mínimo 50%
representantes dos agricultores familiares.

(cinqüenta

por

cento)

dos

§ 2°. Os Conselheiros Titulares e Suplentes devem ser indicados
formalmente, em documento escrito, pelas organizações e entidades que
representam:
a) Para conselheiros e suplentes indicados por órgãos e
entidades públicas, a indicação deverá ser feita em papel timbrado e
assinado pelo responsável pelo órgão;
b) Para conselheiros e suplentes indicados por comunidades ou
bairros rurais onde haja associação constituída, a indicação deverá ser
feita em reunião específica para este fim e deverá ser lavrada a
respectiva ata, assinada pelos presentes;
c)
Para conselheiros e suplentes indicados por comunidades ou
bairros rurais onde não haja associação constituída, a escolha deverá ser
feita em reunião específica para este fim e a indicação deverá ser assinada
por todos os presentes.
§ 3°. As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para
publicação através de Decreto Municipal.
Art. 6º. O Executivo Municipal, através de seus órgãos e
entidades da administração direta e indireta, fornecerá as condições e as
informações necessárias para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável - CMDRS cumprir suas atribuições.

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
1 de Março de 2011
151 - Ano VII - Nº 359

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Art.
7º.
O
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentável - CMDRS, seu funcionamento e suas atividades, observado o
disposto nesta lei, serão regidas por Regimento Interno a ser elaborado e
aprovado pelos seus membros.
Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário.



GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de dezembro de 2009.






_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

LEI Nº 035.
Define a Planta Genérica de Valores para o
Município de Araci – BA, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica
Município de Araci - BA.

definida

a

Planta

Genérica

de

Valores

para

o

Parágrafo Único. Os valores tipificados no caput do artigo são os
constantes nas Tabelas I, II, III, IV e V, que determinam o valor unitário
padrão e seus respectivos fatores de correção, anexa a presente, que fazem
parte integrante desta Lei.
Art. 2º. As Tabelas ora aprovadas servirão de base de cálculo
para o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e para o Imposto sobre a
Transmissão de Bens e Imóveis - ITBI.
§ 1º. Os valores constantes nas tabelas I e II, quando utilizadas
como base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, sofrerão
uma redução de 50% (cinqüenta por cento) em 2010, 25% (vinte e cinco por
cento) em 2011, e a partir de 2012 serão utilizados os valores reais das
tabelas sem descontos.
§ 2º. Os valores da Tabela V, são exclusivos para base de cálculo
do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de Bens e Imóveis da Zona Rural.
Art. 3º. Considera-se imóvel popular, aqueles que possuem a área
igual ou inferior à 50 m² de construção e terreno.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2009.
___________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
_________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
TABELA
I

VUP- VALOR UNITÁRIO PADRÃO- TERRENO

Praça da Conceição
José Pinheiro
Joaquim Pinheiro
Aracaju
José tiburcio
Isais Alves
José Tiburcio
Luis Magno
Amerino Oliveira Lima
2 de Julho
7 de Setembro
Leonor Pinheiro
Barão de Jeremoabo
Mobral
Projetada 97
Projetada 98
Anfilofio de Menezes
José Roque
Projetada 62
Praça Erasmo Oliveira de Carvalho
Rua
José Bonifacio
Rua
Virginio Oliveira Lima
Rua
Padre Julio Fiorentino
Rua
8 de Dezembro
Rua
João Bispo de Moura
Rua
José Severo de Moura
Avenida
Edvaldo Paraíso
Rua
Emilio Ferreira Mota
Rua
José Mota
Rua
Domiciano Oliveira
Rua
Prisco Paraíso de Carvalho
Rua
Praça Monsenhor Carlos Olympus
Rua
Francisco Ferreira
Rua
Olívio Cunha
Rua
Praça José Ferreira
Rua
Ipiranga
Travessa 15 de Novembro
Calçadão 21 de Abril
Rua
Antonio Oliveira Mota
Rua
Vicente Ferreira
Rua
3 de Maio
Rua
Edistio Mota
Calçadão Nazário Ferreira
Rua
Emilio Ferreira Mota
Travessa Domiciano Oliveira Mota
Rua
Rua
Avenida
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

R$/m²
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua

Francisco Xavier
Candido Honorato Anunciação
Manoel Justiniano Barreto
Praça da Nação
Ezequiel Dias Barreto

Tabela I

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

VUP- Valor Unitário Padrão- Terreno
Bairro - Município
Rua
Manoel Fidelis
Travessa Manoel Fidelis
Rua
Gustavo ferreira
Rua
Edite Ferreira
Rua
João Pastor
Rua
Germina de Jesus
Rua
Gregório Cruz
Rua
Evaristo Carvalho

R$/m²
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

Tabela I

R$/m²

VUP- Valor Unitário Padrão- Terreno
Bairro - Cascalheira
Rua
Martiniano Oliveira
Rua
Luiz Alvino
Rua
Goiás
Rua
Nicolau Lira
Rua
João Batista
Rua
Princesa Isabel
Tvr
Tiradentes
Rua
Tiradentes
Rua
D. Pedro I
Rua
Maria Lidia de Oliveira
Rua
Amélia Ramos
Rua
Torquato Moreira
Rua
Adauto Pinheiro
Rua
Alto Grande
Rua
Jose Rocha
Rua
Irmã Dulce
Rua
Belo Monte
Rua
Durval Pinto
Rua
K
Rua
P
Rua
O
Rua
N
Rua
M
Rua
Eustaquio Miranda
Travessa Nicolau Lira

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

Tabela I

R$/m²

VUP- Valor Unitário Padrão Terreno
Bairro – Tiracolo
Rua
Edvaldo Boa Ventura
Travessa 7 de Setembro

50,00
60,00

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Avenida
Rua
Rua
Travessa
Tabela I
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

7 de Setembro
Nicolau Tolentino
Maria Teíu
Nicolau Tolentino
VUP- Valor Unitário Padrão Terreno
Bairro - Felicidade
Andre Batista
Solar Santana
Padre Osvaldo
Erasmo de Oliveira Carvalho
Pio 12
Pio 13
Duque de Caxias
Caio moura
Jose Pedro de carvalho
Egidio Ferreira

Tabela I

VUP- valor Unitário Padrão Terreno
Bairro - Guarani
Rua
Irineu Santana
Rua
Pedro oliveira Lima
Rua
Venceslau Quintino
Rua
Jose oliveira Lima
Travessa Irineu Santana
Tabela I
Rua
Rua
Rua
Tabela I
Av
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

50,00
50,00
50,00
50,00
R$/m²
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
R$/m²
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

VUP- Valor Unitário Padrão Terreno
Bairro - SÃO JOÃO
Mulungu
Guarani
Vicente Ferreira
VUP- Valor Unitário Padrão Terreno
Bairro - COQUEIRO
Carlos Mota
Osvaldo Ribeiro Pinho
Telmo Carvalho
Jonas Pastor
João Paulo primeiro
Lindaura Oliveira Carvalho
Joaquim Freire
Prisco Paraíso de Carvalho
Da França
Jose Secundino
Marcioniria Silva
Do Cajueiro
Domiciano Oliveira
João Pereira
São Jose

R$/m²
45,00
45,00
45,00
R$/m²
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Rua
Rua
Rua
Rua
Avenida
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Travessa
Avenida
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Belo Horizonte
Rodolfo Pinheiro
Maria Guilhermina de carvalho
Jose Brigido
Carlos Mota
Manaus
Movo Horizonte
Sossego
Jose Lisboa
Jose Salvador
Rio de Janeiro
Maria Pinho
Antonio Carlos Magalhães
Maria Pinho
Napoleão Basto
Jose Mota
Osvaldo Ribeiro Pinho
Otavio Barreto
Tucano
Jardim natal
Professora Maria de lurde

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

Tabela

VUP- VALOR UNITÀRIO PADRÃO - TERRENO
Bairro - BOMBINHA
Jose Alves
Bombinha
Cleriston Andrade
Jose Calombi
Terra Vermelha
Jorge Pinheiro
Expedito Pinheiro
Lomanto Junior
Olavo Bilac
Marechal Rondon
Maria Angélica
Ângelo Pastor
Regalinho
Antolino Pinheiro
Edilson Reis
Jose Moreira Carvalho
Joaquim Pinheiro Neto
Jose Lisboa Oliveira
Jose p Bispo
Casemiro de Abreu
Benjamin Barreto
Barra do Vento

R$/m²

Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
TABELA II
FATORES DE CORREÇÃO PARA TERRENOS
SITUAÇÃO DA QUADRA
PERCENTUAL
Meio de quadra
Esquina mais de uma
frente
Encravado
gleba
vila
aglomerado
TOPOGRAFIA

1
1
0,8
0,6
0,9
0,5
PERCENTUAL

Plano
Aclive
Declive
Irregular

1
0,8
0,8
0,7

PEDOLOGIA

PERCENTUAL

Inundável
Firme
Alagado
Combinação dos demais

0,7
1
0,6
1
TABELA III

TABELA
III
Praça
Rua
Rua
Avenida
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

VUP- VUP- VALOR UNITÁRIO PADRÃO –
CONSTRUÇÕES
Bairro – Centro
Nossa Senhora da Conceição
Jose Pinheiro
Joaquim Pinheiro
Aracaju
Jose Tibúrcio
Isais Alves
José Tibúrcio
Luiz Magno
Amerino Oliveira Lima
2 de Julho
7 de Setembro
Leonor Pinheiro
Barão de Jeremoabo
Mobral
Projetada 97

R$/m²

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Rua
Rua
Rua
Rua
Praça
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Avenida
Rua
Rua
Rua
Rua
Praça
Rua
Rua
Praça
Rua
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Travessa
Travessa
Rua
Rua
Praça
Rua
Tabela
III
Rua
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Tabela

Projetada 98
Anfilofio de Menezes
Jose Roque
Projetada 62
Erasmo oliveira de carvalho
Jose Bonifacio
Virginio Oliveira Lima
Padre Júlio Fiorentino
8 de Dezembro
João Bispo de Moura
Jose Severo de Moura
Edvaldo Paraíso
Emilio Ferreira
Jose Mota
Domiciano Oliveira
Prisco Paraíso de Carvalho
Monsenhor Carlos Olympus
Francisco Ferreira Mota
Olívio Cunha
Jose Ferreira
Ipiranga
15 de Novembro
Calçadão 21 de Abril
Antonio Oliveira Mota
Vicente Ferreira
3 de Maio
Edistio Mota
Calçadão Nazário Ferreira
Emilio Ferreira Mota
Domiciano Oliveira Mota
Francisco Xavier
Candido Honorato Anunciação
Manoel Justiniano Barreto
Nação
Ezequiel Dias Barreto
VUP- Valor Unitário Padrão- Construção
Bairro - Município
Manoel Fidelis
Manoel Fidelis
Gustavo Ferreira
Edite Ferreira
João Pastor
Germina de Jesus
Gregório Cruz
Evaristo Carvalho
VUP- Valor Unitário Padrão- Construção

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
R$/m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
III
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Tvr
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Travessa
Tabela
III
Rua
Travessa
Avenida
Rua
Rua
Travessa
Tabela
III
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Bairro - Cascalheira
Martiniano Oliveira
Luiz Alvino
Goiás
Nicolau Lira
João Batista
Princesa Isabel
Tiradentes
Tiradentes
D. Pedro I
Maria Lidia de Oliveira
Amélia Ramos
Torquato Moreira
Adauto Pinheiro
Alto Grande
Jose Rocha
Irmã Dulce
Belo Monte
Durval Pinto
K
P
O
N
M
Eustaquio Miranda
Nicolau Lira
VUP- Valor Unitário Padrão- Construção
Bairro - Tiracolo
Edvaldo Boa Ventura
7 de Setembro
7 de Setembro
Nicolau Tolentino
Maria Teíu
Nicolau Tolentino
VUP- Valor Unitário Padrão- Construção
Bairro - Felicidade
Andre Batista
Solar Santana
Padre Osvaldo
Erasmo de Oliveira Carvalho
Pio 12
Pio 13
Duque de Caxias
Caio moura

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Rua
Rua
Tabela
III
Rua
Rua
Rua
Rua
Travessa
rua
Tabela
III
Rua
Rua
Rua
Tabela
III
Avenida
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Avenida
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Jose Pedro de Carvalho
Egidio Ferreira
VUP- Valor Unitário Padrão - Construção
Bairro - Guarani
Irineu Santana
Pedro Oliveira Lima
Venceslau Quintino
Jose Oliveira Lima
Irineu Santana
Irineu Santana
VUP- Valor Unitário Padrão - Construção
Bairro - SÃO JOÃO
Mulungu
Guarani
Vicente Ferreira
VUP- Valor Unitário Padrão - Construção
Bairro - COQUEIRO
Carlos Mota
Osvaldo Ribeiro Pinho
Telmo Carvalho
Jonas Pastor
João Paulo Primeiro
Lindaura Oliveira Carvalho
Joaquim Freire
Prisco Paraíso de Carvalho
Da França
Jose Secundino
Marcioniria Silva
Do Cajueiro
Domiciano Oliveira
João Pereira
São Jose
Belo Horizonte
Rodolfo Pinheiro
Maria Guilhermina de carvalho
Jose Brigido
Carlos Mota
Manaus
Movo Horizonte
Sossego
Jose Lisboa
Jose Salvador
Rio de Janeiro

45,00
45,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
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Travessa
Avenida
Travessa
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Tabela
III
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Maria Pinho
Antonio Carlos Magalhães
Maria Pinho
Napoleão Basto
Jose Mota
Osvaldo Ribeiro Pinho
Otavio Barreto
Tucano
Jardim Natal
Professora Maria de Lurdes
VUP- VALOR UNITÁRIO

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

PADRÃO - CONSTRUÇÕES

Bairro - BOMBINHA
Jose Alves
Bombinha
Cleriston Andrade
Jose Calombi
Terra Vermelha
Jorge Pinheiro
Expedito Pinheiro
Lomanto Junior
Olavo Bilac
Marechal Rondon
Maria Angélica
Ângelo Pastor
Regalinho
Antolino Pinheiro
Edilson Reis
Jose Moreira Carvalho
Joaquim Pinheiro Neto
Jose Lisboa Oliveira
José Bispo
Casemiro de Abreu
Benjamin Barreto
Barra do Vento

R$/m²

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

TABELA IV
FATOR DE CORREÇÃO PARA CONSTRUÇÕES
ALINHAMENTO
PERCENTUAL
ALINHADA
1,00
RECUADA
1,10
POSICIONAMENTO
ISOLADA
CONJUGADA
GEMINADA

PERCENTUAL
1,00
0,90
0,80

SITUACAO UNIDDADE

PERCENTUAL

10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
162 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
CONSTRUIDA
FRENTE
FUNDOS

1,00
0,90

COBERTURA
PALHA/ZINCO
CIMENTO AMIANTO
TELHA DE BARRO
LAJE
ESPECIAL

PERCENTUAL
0,50
0,70
1,00
1,10
1,20

PAREDES
SEM
TAIPA
ALVENARIA
CONCRETO
MADEIRA

PERCENTUAL
0,40
0,30
1,00
1,00
1,00

FORRO
SEM
MADEIRA
ESTUQUE
LAJE
CHAPAS

PERCENTUAL
0,80
1,00
0,70
1,10
0,60

REVESTIMENTO FACHADA
PRINCIPAL
SEM
REBOCO
CERAMICA
MADEIRA
ESPECIAL

PERCENTUAL

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
SEM
INST. SIMPLES
MAIS DE UMA INTERNA
INTERNA COMPLETA

PERCENTUAL
0,80
0,90
1,00
1,00

PISO
TERRA BATIDA
CIMENTO
CERAMICA/MOSAICO
TÁBUAS
TACO
M. PLASTICA
ESPECIAL

PERCENTUAL
0,50
0,60
1,00
1,10
1,10
1,10
1,20

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PERCENTUAL

0,70
1,00
1,10
1,00
1,20
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SEM
APARENTE
EMBUTIDA
ESTRUTURA
ALVENARIA
MADEIRA
METÁLICA
CONCRETO
Tabela V

0,80
0,90
1,00
PERCENTUAL
1,00
0,90
1,00
1,00

VUP- VALOR UNITÁRIO PADRÃO – IMÒVEIS
RURAIS
Pedra Alta
Sem Freio
Queimada Grande
Pedra do Serrote
Serra Branca
Barreira
João Vieira
Tapuio
Tinguí
Rufino
Caldeirão
Retirada
Laranjeira
Bela Vista
Campo do Eloi
Palmeira
Barbosa
Tanque Cavado
Perpetua
Guerra
Barreiro Preto
Lagoa do Boi
Lagoa da Laje
Bomba
Nazaré
Queimadinha
Jacu
Curtiço
Lagoa da Onça
Queimada do Borge
Poço do Capim
Maria José
Pau de Rato
Duas Estradas
Várzea da Pedra
Lagoa Escura
Caldeirão Novo

R$/Tarefa*
700,00
400,00
400,00
400,00
600,00
650,00
650,00
650,00
350,00
300,00
320,00
300,00
450,00
400,00
400,00
400,00
500,00
300,00
450,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
250,00
350,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
450,00
300,00
400,00
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Lajinha
Roça de Dentro
Miranda
Bento
Umburaninha
Pereira
Balaio
Jurema
Rua da Palha
Lagoa do Curral
Lagoa dos Cavalos
Gitirana
Ribeira
Rejeito

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

*Tarefa = 66 m x 66 m = 4.356 m² = 2,3 hectare.
*Hectare = 100 m x 100 m = 10.000 m²
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LEI Nº 036.
Dispõe sobre
autorização ao Poder
Executivo
Municipal para aquisição de Terreno no Povoado da
Ribeira neste Município, para construção de
escola, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir no
Município de Araci, um terreno, localizado no povoado da Ribeira, para a
construção de uma escola.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que
possibilitem a execução da presente Lei, inclusive contratar, projeto
técnico.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61– AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.... ..............................R$ 10.000,00
TOTAL ......................................................... R$ 10.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2009.

___________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 037.
Dispõe sobre as Posturas do Município, e
dá outras providências.


A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.


TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º Esta Lei tem como objetivo:
I - Adotar medidas de polícia administrativa, relativas ao
peculiar interesse municipal, de modo especial aquelas relativas à higiene,
segurança, ordem pública e ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais,
industriais de produção e de serviços.
Art. 2º Para efeito da presente Lei são adotadas as definições
constantes do Anexo I, integrante desta Lei.


TÍTULO II
DAS POSTURAS


Art. 3º. Para preservar a estética e higiene pública, proíbe-se
toda espécie de conspurcação, quer à entrada, saída, interior da cidade e
povoados, em lagos, rios, praças e vias não se podendo aí lançar águas,
materiais ou entulhos de qualquer natureza.
§ 1º. Proíbe-se em especial:
a) varrer ou despejar lixo e detritos de qualquer natureza no
leito e ralos dos logradouros públicos;
b) conduzir sem as precauções devidas, quaisquer materiais que
possam comprometer a limpeza dos logradouros públicos;
Art. 4º. A limpeza do passeio e sarjetas lindeiras às residências
ou estabelecimentos será de responsabilidade dos seus ocupantes.
Art.5º. A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou
dificultar o livre escoamento da águas pelos canos, valas, sarjetas ou
canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões.
Art. 6º. Inexistindo sistema de esgotos, as águas servidas
deverão ser canalizadas pelo proprietário ou ocupante do prédio, para a
fossa do próprio imóvel.
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Art. 7º. É proibido comprometer por qualquer forma, a limpeza das
águas destinadas ao consumo público ou particular.
Art. 8º Para impedir a queda de detritos ou de materiais sobre o
leito dos logradouros
públicos, os veículos empregados em seu transporte
deverão ser dotados dos elementos
necessários à proteção da respectiva
carga,.
§ 1º. Na carga ou descarga de veículos deverão ser adotadas
precauções para evitar que o passeio e o leito do logradouro fiquem
interrompidos.
§ 2º. Imediatamente após o término da carga ou descarga de
veículos, o ocupante do prédio providenciará a limpeza do trecho do
logradouro público afetado, recolhendo os detritos ao seu depósito
particular de lixo.
Art. 9º. Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar
em perfeito estado de asseio os seus quintais, prédios e terrenos.
Art. 10. Não é permitido conservar água estagnada nos quintais ou
pátios das edificações.
Art. 11. O lixo das edificações será recolhido em recipientes
apropriados para ser removido pelos serviços de limpeza pública.
§ 1º. Não serão considerados como lixo ou resíduos de fábricas e
oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de
demolições, bem como terra, folha e galhos de jardins e quintais
particulares, os quais serão removidos pelos próprios ocupantes
das
edificações.
§ 2º. Da mesma forma que no parágrafo anterior, não serão
considerados como lixo corpos de animais mortos, os quais deverão ser
sepultados pelos responsáveis, em covas adequadas, ou recolhidos pela
Prefeitura, mediante solicitação dos interessados, após o recolhimento do
preço público correspondente.
Art. 12. Em locais não atendidos pelos serviços de coleta de lixo
deverá ser precedida a colocação ou enterramento do lixo em local
previamente designado pela Prefeitura.
Art. 13. A execução de fossas deverá satisfazer às condições
sanitárias estabelecidas pela Prefeitura a estar condicionada à aprovação
pelo órgão municipal competente.
Art. 14. Os estabelecimentos em geral, deverão
obrigatoriamente, em rigoroso estado de higiene.

ser

mantidos,
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§ 1º. Sempre que se tornar necessário, a juízo da autoridade
competente, os estabelecimentos deverão ser periodicamente pintados,
desinfetados e, se necessário, reformados.
§ 2º. Todo estabelecimento manterá comprovante de desinfecção e o
exibirá à autoridade municipal, sempre que exigido.
Art. 15. As edificações serão vistoriadas por Comissão Técnica da
Prefeitura, a fim de se verificar:
I - aquelas cuja insalubridade possa ser removida com relativa
facilidade, caso em que serão intimados os respectivos proprietários ou
inquilinos a efetuar prontamente os reparos devidos;
II - as que, por suas condições higiênicas, estado de conservação
ou defeito de construção, não puderem ser ocupadas sem grave prejuízo para a
segurança e saúde públicas.
§ 1º. No caso do inciso II deste artigo, o proprietário inquilino
ou ocupante será intimado a fechar o prédio, não podendo reabri-lo antes de
executados os melhoramentos exigidos.
§ 2º. Quando não for possível a remoção da insalubridade devido à
natureza do terreno ou qualquer outra causa, será o prédio interditado e
demolido.


TÍTULO III
DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


Art. 16. A Prefeitura exercerá em colaboração com as autoridades
sanitária do Estado e da União severa fiscalização sobre a produção,
distribuição e venda de gêneros alimentícios no Município.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei consideram-se gêneros
alimentícios, todas as substâncias sólidas ou líquidas destinadas a serem
ingeridos, excetuados os medicamentos.
Art. 17. A inspeção veterinária dos produtos de origem animal
obedecerá aos dispositivos da Legislação Federal aplicável.
Art. 18. Não será permitida exposição ou vendas de aves doentes,
gêneros alimentícios
deteriorados, falsificados,
adulterados
ou por
quaisquer outros razões nocivos à saúde.
Parágrafo único. Quando se verificar quaisquer dos casos
proibidos pelo presente artigo, os bens serão apreendidos pela fiscalização
municipal e removidos para o local próprio e destruídos, quando for o caso.
Art. 19. Se sujeita às mesmas proibições e penalidades do artigo
anterior a produção de gêneros alimentícios adulterados ou falsificados.
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Art. 20. Vedado o uso de água que não provenha do abastecimento
público para servir na manipulação ou preparo de gelo e gêneros
alimentícios.
Art. 21. Nos estabelecimentos de vendas de produtos alimentícios
deverão ser observadas, além de outras exigências julgadas necessárias pela
autoridade municipal, as seguintes disposições:
I - Os produtos colocados à venda em retalhos, os doces, pães,
biscoitos e produtos congêneres deverão ser expostos em vitrines ou balcões
para isolá-los de impurezas e insetos;
II - As verduras deverão estar lavadas e ser depositadas em
recipientes de superfície impermeável e à prova de moscas, poeiras ou
quaisquer contaminações;
III - As frutas expostas à venda serão colocadas sobre mesas e
prateleiras rigorosamente limpas.
Art. 22. As casas de carne em geral deverão atender às seguintes
condições específicas para sua instalação e funcionamento:
I - Serem dotadas de torneiras e pias apropriadas;
II - Terem balcões com tampo de mármore, aço inoxidável ou outro
material de iguais condições de durabilidade e impermeabilidade;
III - Terem câmaras frigoríficas ou refrigeradores com capacidade
proporcional às suas necessidades;
IV - Utilizarem utensílios de manipulação, instrumentos e
ferramentas de corte feito de material inoxidável, bem como mantidos em
rigoroso estado de limpeza;
V - Terem luz artificial incandescente ou fluorescente, não sendo
permitida, qualquer que seja a finalidade, a existência de lâmpadas
coloridas.
VI - só poderão entrar carnes provenientes dos matadores
devidamente licenciados, regularmente inspecionadas e carimbadas, e quando
conduzidas em veículos apropriados.
Art. 23. Não será permitido emprego de jornais, papéis velhos ou
qualquer impresso para embrulhar gêneros alimentícios, se estes ficarem em
contato direto com aqueles.
Art. 24. A venda ambulante de sorvetes, refrescos, doces, pães e
outros gêneros alimentícios de ingestão imediata só serão feita em carros,
caixas ou outros receptáculos fechados, de modo que a mercadoria seja
inteiramente resguardada de poeira, da ação do tempo ou de elementos
maléficos de qualquer espécie.
Art. 25. Os estabelecimentos ou setores de estabelecimentos que
se destinarem à venda de leite deverão ter câmaras frigoríficas ou
refrigeradores, com capacidade para armazenar todo o leite à venda.
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Art. 26. Os hotéis, pensões, restaurantes, casas de lanches,
padarias confeitarias e estabelecimentos congêneres deverão observar as
seguintes prescrições:
I - os utensílios domésticos, roupas e móveis deverão estar em
perfeito estado de conservação e apresentação;
II - a lavagem dos utensílios domésticos deverá fazer-se em água
corrente, não sendo permitida a utilização, em qualquer hipótese, de baldes,
bacias ou outros vasilhames;
III - a higienização de utensílios domésticos deverá ser feita
com água fervente, esterilizadores ou com produtos químicos adequados;
IV - os utensílios domésticos deverão ser guardados em móveis
ventilados, não podendo ficar expostos a qualquer forma de contaminação;
V - os guardanapos e toalhas serão de uso individual;
VI - os alimentos não poderão ficar expostos e deverão ser
colocados em balcões envidraçados;
VII - todas as dependências serão mantidas em perfeitas condições
de limpeza e higiene, especialmente as cozinhas, salas de refeição e
instalações sanitárias;
VIII - seus empregados deverão obrigatoriamente estar limpos e
convenientemente trajados.
Art. 27. Nos hospitais, casas de saúde e maternidades, além das
disposições gerais desta Lei que lhes forem aplicáveis, é obrigatória:
I - a existência de depósito para roupa servida;
II - a existência de uma lavanderia à água quente com instalação
completa de esterilização;
III - a esterilização de louças, talheres e utensílios diversos;
IV - a desinfecção de colchões, travesseiros e cobertores;
V - a manutenção da cozinha, copa e despensa
devidamente
asseadas e em condições de completa higiene.
Art. 28. O lixo séptico hospitalar deverá ser incinerado ou ser
objeto de coleta especial, a critério do órgão municipal competente.
Art.
29.
Os
incineradores
de
lixo
dos
estabelecimentos
hospitalares deverão ser construídos de acordo com projeto aprovado pela
Prefeitura.
§ 1º. As cinzas e escórias do lixo hospitalar deverão ser
depositadas em coletores providos de dispositivos adequados à sua limpeza e
lavagem.


TÍTULO IV
DO MEIO AMBIENTE


Art. 30. Entende-se por poluição ou degradação ambiental
quaisquer alterações das qualidades físicas químicas ou biológicas do meio
ambiente que possam:
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I - prejudicar a saúde ou bem estar da população;
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
III - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a qualquer
recurso natural;
IV - ocasionar danos relevantes aos acervos histórico, cultural e
paisagístico.
Art. 31. Considera-se fonte de poluição qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel
ou não, que induza, produza ou possa produzir poluição.
Art. 32. Agente poluidor é qualquer pessoa física ou jurídica
responsável por fonte de poluição.
Art. 33. É expressamente proibido despejar resíduos líquidos,
gasosos, sólidos ou em qualquer estado de agregação da matéria, provenientes
de atividades industrial, comercial, agropecuária doméstica, pública,
recreativa e de qualquer outra espécie, em águas interiores, superficiais e
subterrâneas ou
lançar à atmosfera ao solo, em desacordo com os padrões
estabelecidos pelo órgão municipal competente, pelas legislações estadual e
federal.
Art. 34. A Prefeitura, quando for o caso, estabelecerá condições
para o, funcionamento de empresas, inclusive quanto à prevenção ou correção
da poluição industrial, de acordo com os critérios, normas e padrões fixados
na legislação federal e estadual sobre o assunto.
Art. 35. Os estabelecimentos industriais darão aos resíduos,
tratamento e destino que os tornem inofensivos aos seus empregados e à
coletividade.
§ 1º. Os resíduos industriais sólidos, quando afetarem o padrão
de equilíbrio do meio ambiente, deverão ser submetidos a tratamento
específico, antes de incinerados, removidos ou enterrados.
§ 2º. O lançamento de resíduos industriais líquidos nos cursos de
água, depende de permissão da autoridade sanitária competente, a qual fixará
o teor máximo admissível do efluente.
§ 3º. O lançamento de resíduos industriais gasosos depende
também, de permissão da autoridade sanitária competente, a qual fixará o
teor máximo admissível.
Art. 36. Ficam sob proteção especial do Poder Público, o
patrimônio histórico e as paisagens naturais notáveis que assim forem
definidos em legislação especial.
Art. 37. Os terrenos situados na Área Urbana deverão ser mantidos
limpos, capinados e isentos de quaisquer materiais nocivos à saúde da
vizinhança e da coletividade.
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Art. 38. É proibido depositar ou descarregar qualquer espécie de
lixo, resíduos ou detritos em terrenos, mesmo que estes não estejam
devidamente fechados.
§ 1º. A proibição do presente artigo é extensiva às margens das
rodovias federais e estaduais, bem como à estradas e caminhos municipais.
Art. 39. O terreno, qualquer que seja sua destinação, deverá ser
preparado para dar fácil escoamento às águas pluviais e para ser protegido
contra as águas de infiltração.
Art. 40. O terreno suscetível de erosão, desmoronamento ou
carreamento de terras, materiais, detritos, destroços e lixo para
logradouros, sarjetas, valas ou canalização pública e particular, será
obrigatoriamente protegido por obras de arrimo.
Art. 41. Os proprietários de estabelecimentos onde se vendem
bebidas alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem no local.
Art. 42. É proibida a pichação ou outra inscrição indelével em
casas, muros ou qualquer outra superfície.
Art. 43. São expressamente proibidas perturbações
público com ruídos ou som excessivos e evitáveis, tais como:

do

sossego

I - os de motores de explosão desprovidos de silenciosos ou
adulterados, ou com estes em mau estado de funcionamento;
II - a propaganda realizada com alto-falante na via pública ou
para ela dirigida sem prévia licença da Prefeitura, exceto a propaganda
política durante a época autorizada pela legislação federal;
III - os de apito ou silvos de sereias de fábricas ou
estabelecimentos outros, por mais de 30 (trinta) segundos ou entre 22 (vinte
e duas) e 6 (seis) horas.
IV - os produzidos em edifícios de apartamentos, em geral por
animais, instrumentos musicais ou aparelhos receptores de rádios ou
televisão ou reprodutores de som, tais como vitrolas, gravadores e
similares, ou ainda a viva voz de modo a incomodar a vizinhança, provocando
o desassossego, a intranqüilidade ou o desconforto, no período compreendido
entre 22 (vinte e duas) e 7 (sete) horas, salvo aos sábados e feriados e nos
30 (trinta) dias que antecedem o carnaval ou micareta, quando o horário será
livre;
V - usar para fins de esportes ou jogos de recreio as vias
públicas ou outros logradouros a isso não destinados, sem prévia licença da
autoridade competente.
Art.44. Serão tolerados os ruídos provenientes de aparelhos
produtores ou amplificadores de som por ocasião de festividades públicas ou
privadas, desde que licenciada pela Prefeitura.
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§ 1º. Os aparelhos produtores ou amplificadores de som instalados
sem licença da Prefeitura ou que estejam funcionando em desacordo com a Lei
serão apreendidos ou interditados.
§ 2º. Nenhum som ou ruído na zona urbana do município poderá
ultrapassar a marca dos 70 (setenta) decibéis.
Art.
produzidos por:

45.

Excetuam-se

das

proibições

do

artigo

44

os

ruídos

I - sirenas ou aparelhos semelhantes, quando empregados para
alarme e advertência;
II - explosivos empregados em pedreiras, rochas e demolições, no
período compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas;
III - máquinas e equipamentos necessários à preparação ou
conservação de logradouros públicos, no período compreendido entre 7 (sete)
e 22 (vinte e duas) horas.
Art. 46. É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que
produza ruído antes das sete e depois das vinte horas, nas proximidades de
hospitais, asilos,
e residências, exceto nos casos de real necessidade,
como tal reconhecida pela autoridade municipal.
Art. 47. Assiste à Autoridade Municipal o direito de impedir o
trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos
à via pública ou perturbar a tranqüilidade de seus moradores, bem como as
cargas perigosas que possam por em risco as vidas humanas.
Art. 48. A Prefeitura colaborará com o Estado e a União para
evitar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores.
Art. 49. A ninguém é permitido atear fogo em roçados palhadas ou
matos que se limite com terras de outrem, sem tomar as seguintes precauções:
I - Preparar aceiros de, no mínimo, 10 (dez) metros de largura;
II - mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12
(doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.
Art. 50. A derrubada da mata dependerá de licença da Prefeitura e
deverá atender às disposições da legislação específica.
Parágrafo Único - A licença será negada se a mata for considerada
de utilidade pública, ou de preservação permanente.
Art. 51. A exploração de pedreira, cascalheiras, olarias e
depósitos de areia e de saibro dependem de licença da Prefeitura e deverá
atender as disposições da legislação específica.
Art. 52. As licenças para exploração serão concedidas por prazo
não superior a um ano, podendo ser renovadas.
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Art. 53.
Sempre que o interesse público o exigir, a Prefeitura
poderá interditar, no todo ou em parte, a exploração permitida.
Art. 54. Não será permitida a exploração de pedreiras
Urbana do Município.
Art. 55.
seguintes condições:

A

exploração

de

pedreira

a

fogo

fica

na Área

sujeita

às

I - declaração expressa da qualidade dos explosivos a empregar;
II - intervalo mínimo de trinta minutos entre cada série de
explosões;
III - içamento, antes da explosão, de uma bandeira vermelha à
altura conveniente para ser vista à distância;
IV - toque por três vezes, com intervalos de dois minutos, de uma
sineta e o aviso em brado prolongado, dando sinal de fogo.
Art. 56.
A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, determinar a
execução de obras no recinto da exploração das pedreiras ou cascalheiras com
o intuito de proteger propriedades
particulares ou públicas, ou evitar a
obstrução das galerias de águas.
Art. 57.
água do Município:
I

-

a

É proibida a extração de areia em todos os cursos de

jusante

do

local

em

que

se

recebem

contribuições

de

esgotos;
II - quando modifique o leito ou as margens dos mesmos;
III - quando possibilite a formação de lodaçais ou cause por
qualquer forma, a estagnação das águas;
IV - quando, de algum modo, possa oferecer perigos a pontes,
muralhas ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos
rios.


TÍTULO V
DAS DIVERSÕES PÚBLICAS


Art. 58. Divertimentos e festejos públicos para efeito desta Lei
são os que se realizarem nas vias públicas ou em recintos fechados de livre
acesso ao público.
Art. 59. Em todos os cinemas, teatros, circos e estabelecimentos
congêneres, os programas anunciados deverão ser integralmente executados,
evitando-se modificações nos horários.
§ 1º. No caso de modificação de programa ou de horário, o
empresário deverá devolver aos espectadores que assim o preferirem, o preço
integral das estradas.
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§ 2º. As disposições do presente artigo e do parágrafo anterior,
aplicam se também às competições em que se exija o pagamento de entradas.
Art. 60. Na defesa da tranqüilidade e bem- estar públicos, em
todo e qualquer edifício de utilização coletiva, ou parte dele, é
obrigatório colocar, em local bem visível, um aviso sobre a sua capacidade
máxima de lotação.
§ 1º. A capacidade máxima de lotação será fixada pelo órgão
competente da Prefeitura, quando da concessão da respectiva licença de
ocupação com base nos seguintes critérios:
a) área do edifício ou estabelecimento;
b) acesso ao edifício ou estabelecimento;
c) estrutura da edificação.
§ 2º. A capacidade máxima de lotação a que se refere este artigo
constará, obrigatoriamente, do termo da licença de ocupação concedida pelo
órgão competente da Prefeitura.
Art. 61. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas
as seguintes disposições:
I - tanto as salas de espera quanto as de espetáculos, serão
mantidas rigorosamente limpas;
II - as portas e os corredores para o exterior deverão ser
amplos, livres de grades, móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar
a retirada rápida do público em caso de emergência;
III - todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição
“SAÍDA” legível à distância e luminosa, e se abrirão de dentro para fora;
IV - os aparelhos destinados à renovação de ar deverão ser
mantidos em perfeito funcionamento;
V - haverá instalações sanitárias independentes para ambos os
sexos;
VI - serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar
incêndios, sendo obrigatória a adoção das normas da ABNT;
VII - possuirão bebedouro automático de água em perfeito estado
de funcionamento;
VIII - durante os espetáculos deverão conservar abertas as portas
vedadas apenas com reposteiros e cortinas;
IX - deverão ter suas dependências
desinfetadas, na forma do
dispositivos no artigo 14 desta Lei;
X - o mobiliário será mantido em perfeito estado de conservação.
Art. 62. A armação de circos de pano, parques de diversões,
acampamentos e equipamentos semelhantes só poderá ser permitida em locais
determinados pela Prefeitura.
§ 1º. A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que
se trata este artigo não poderá ser por prazo superior a 3 ( três ) meses.
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§ 2º. Ao conceder a autorização poderá a Prefeitura estabelecer
as restrições que julgar convenientes no sentido de assegurar a ordem e a
moralidade dos divertimentos e o sossego da vizinhança.
§ 3º. A Prefeitura poderá, a seu juízo, renovar a autorização aos
equipamentos de que trata este artigo, e
impor-lhes
novas
restrições
para o funcionamento.
§ 4º. Os circos, parques de diversões e acampamentos, embora
autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em
todas as suas instalações pela autoridade da Prefeitura.


TÍTULO VI
DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS


Art. 63. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o
livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas
e caminhos públicos exceto para efeito de obras públicas ou quando
exigências de segurança o determinarem.
Art. 64. É expressamente proibido podar, cortar, derrubar,
remover ou sacrificar as árvores da arborização pública, sendo estes
serviços de atribuição específicas da Prefeitura.
Art. 65. Observadas as disposições do código florestal, qualquer
árvore ou planta poderá ser considerada imune de corte por motivo de
originalidade, idade, localização, beleza, interesse histórico ou condição
de portas-sementes, mesmo estando em terreno particular.
Art. 66. A colocação de bancas de jornal e revistas nos
logradouros públicos só será permitida se forem satisfeitas as seguintes
condições:
I - serem devidamente licenciadas, após o pagamento das
respectivas taxas;
II - apresentarem bom aspecto estético quanto à sua construção;
III - ocuparem exclusivamente os lugares
que lhes
forem
destinados pela Prefeitura.
IV - serem de fácil remoção;
V - serem colocados de forma a não prejudicar o livre trânsito
público nas calçadas e a visibilidade nos cruzamentos de logradouros.
Art.
67.
Mediante
prévia
a
provação
da
Prefeitura
os
estabelecimentos comerciais poderão instalar mesas e cadeiras no passeio
correspondente à testada dos edifícios, desde que deixem livre para trânsito
público uma faixa de passeio não inferior a 1m ( um metro ).
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Art. 68. A autoridade Municipal competente poderá estabelecer
horário para realização de obras em logradouros, se este ocasionarem
transtorno ao trânsito de pedestre e de veículos, nos horários normais de
trabalho.
Art. 69. As empresas ou
no calçamento ou escavação nas
tabuletas indicativas de perigo e
dispostos, além de luzes vermelhas

particulares autorizados a fazer abertura
vias públicas, são obrigadas a colocar
interrupção de trânsito, convenientemente
durante a noite.

Parágrafo único. A autoridade Municipal poderá estabelecer outras
exigências, julgadas convenientes à segurança, à salubridade e ao sossego
público, quando do licenciamento de obras nas vias e logradouros públicos.
Art. 70. As depredações ou destruições de pavimentação, guias,
passeios, pontes, galerias, bueiros, muralhas, balaustradas, banco, postes,
lâmpadas, obras ou acessórios existentes nos logradouros públicos serão
coibidos mediante ação direta da Prefeitura que, julgando necessário, pedirá
o concurso de força policial.
Art. 71. A prefeitura coibirá as invasões de logradouros
públicos, mediante procedimentos administrativos diretos e por vias
processuais executivas.
§ 1º. Verificada, mediante vistoria administrativa, a invasão ou
usurpação de logradouro público, em conseqüência de obra de caráter
permanente, a Prefeitura deverá promover a imediata demolição da mesma.
§ 2º. No caso de invasão do leito de cursos d’água, de desvio dos
mesmos ou de redução
da respectiva vazão e ainda em qualquer caso de
invasão de logradouros públicos por obra ou construção de caráter
provisório, a Prefeitura procederá sumariamente à sua desobstrução.
Art. 72. Para comícios políticos e festividades cívicas,
religiosas ou de caráter popular, poderão ser armados coretos ou palanques
provisórios nos logradouros públicos, desde que seja solicitada à Prefeitura
a aprovação de sua localização com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
§ 1º. Na localização de coretos ou palanques deverão ser
observados, obrigatoriamente, os seguintes:
a) não perturbarem o trânsito público;
b) não prejudicarem o calçamento nem o escoamento das águas
pluviais, correndo por conta os responsáveis pelas festividades, os estragos
por acaso verificado;
c) serem removidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do encerramento dos festejos.
§ 2º. Após o prazo estabelecido na alínea “c” do parágrafo
anterior, a Prefeitura promoverá a remoção do coreto ou palanque dando ao
material o destino que entender e cobrando dos responsáveis as despesas da
remoção.
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Art. 73. Nas festas de caráter público ou religioso, poderão ser
instaladas barracas provisórias para divertimentos, mediante licença da
Prefeitura, solicitada pelos interessados no prazo mínimo de 10 (dez) dias.


TÍTULO VII
DA PUBLICIDADE


Art. 74.
A afixação de anúncios, cartazes, faixas e quaisquer
outros meios de publicidade e propaganda referente a estabelecimentos
comerciais, industriais e de serviços, casas de diversões ou qualquer tipo
de estabelecimento, depende da licença da Prefeitura, mediante requerimento
dos interessados.
§ 1º. Incluem-se nas exigências do presente artigo os letreiros,
painéis, tabuletas emblemas, placas avisos, distribuição de anúncios e
cartazes.
§ 2º. As prescrições do presente artigo abrangem os meios de
publicidade e propaganda afixados, suspensos ou pintados em paredes, muros,
tapumes ou veículos, bem como pintados em calçadas.
§ 3º. Ficam compreendidos na obrigatoriedade do presente artigo
os anúncios e letreiros colocados em terrenos de domínio privados e que
forem visíveis dos logradouros públicos.
Art. 75.
O pedido de licença à Prefeitura para colocação,
pintura ou distribuição de anúncios, cartazes e quaisquer outros meios de
publicidade e propaganda deverão mencionar:
I - local em que serão colocados, pintados ou distribuídos;
II - dimensões;
III - inscrições e texto;
IV - composição dos dizeres, das alegorias e cores usadas, quando
for o caso;
V - total de saliência, a contar do plano da fachada, determinado
pelo alinhamento do prédio;
VI - altura compreendida entre o ponto mais baixo da saliência do
anúncio e o passeio.
Art.
76.
Poderão
ser
instalados
toldos
à
frente
de
estabelecimentos
comerciais,
industriais,
prestadores
de
serviço
e
edificações de uso público, desde que satisfaçam as seguintes condições:
I - terem largura máxima correspondente à 2/3 (dois terços) da
largura do passeio não podendo, também, ultrapassar a largura de 2 m ( dois
metros);
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II - quando instalados no pavimento térreo, os seus elementos
constitutivos, não descerem abaixo de 2,00 (dois metros e oitenta
centímetros), medidos a partir do nível do passeio;
III - não prejudicarem a arborização e a iluminação pública nem
ocultarem placas de nomenclaturas de logradouros;
IV - serem feitos de material de boa qualidade e convenientemente
acabados.
Art. 77.
Para a colocação de toldos, o interessado deverá
encaminhar requerimento à Prefeitura, acompanhado de desenho representando
uma seção normal da fachada, com a figuração
do toldo, do segmento da
fachada e do passeio, com as respectivas cotas.
Art. 78. Ë vedado pendurar, fixar ou expor mercadorias na parte
externa
das
edificações
que,
a
juízo
da
autoridade
municipal,
impossibilitarem ou dificultem o livre trânsito de pedestres.


TÍTULO VIII
DOS EXPLOSIVOS E INFLAMÁVEIS


Art.
79.
No
interesse
público
a
Prefeitura
fiscalizará
supletivamente as atividades de fabricação, comércio, transporte e emprego
de inflamáveis e explosivos.
§ 1º. São considerados inflamáveis, entre outros:
a) fósforo e materiais fosforados;
b) gasolina e demais derivados de petróleo;
c) éteros, álcoois, aguardente e óleo em geral;
d) carburetos, alcatrão e matérias betuminosas líquidas.
§ 2º São considerados explosivos, entre outros:
a) fogos de artifícios;
b) nitroglicerina, seus compostos e derivados;
c) pólvora e algodão pólvora;
d) espoletas e estopins;
e) fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;
f) cartuchos de guerra, caça e minas.
Art. 80. É absolutamente proibido:
I - fabricar explosivos sem licença das autoridades competentes e
em local não aprovado pela Prefeitura;
II - manter depósitos de substâncias inflamáveis ou de explosivos
sem atender às exigências legais quanto à construção e segurança;
III - depositar ou conservar nos logradouros públicos, mesmo
provisoriamente, inflamáveis ou explosivos.
§ 1º. Aos varejistas é permitido conservar, em cômodos
apropriados em seus armazéns ou lojas,
pequena quantidade de material
inflamável ou explosivo para consumo de período não superior a quinze dias.
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§ 2º. Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão manter
depósito de explosivos correspondentes ao consumo de vinte dias, desde que
os depósitos estejam localizados a uma distância mínima de 250m (duzentos e
cinqüenta metros) de ruas, estradas e da habitação mais próxima.
Art. 81. Os depósitos de explosivos e inflamáveis só serão
construídos em locais especialmente indicados na Zona Rural e com licença
especial de Prefeitura.
Art. 82.
Não será permitido o transporte de explosivos
inflamáveis sem as precauções devidas, observada a legislação própria.

ou

§ 1º. Não poderão ser transportados simultaneamente, no mesmo
veículo, explosivos e inflamáveis.
§ 2º. Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis não
poderá conduzir outras pessoas além do motorista e dos ajudantes.
Art. 83.

É expressamente proibido:

I - soltar balões em toda a extensão do município;
II - fazer fogueiras nos logradouros públicos,
autorização da Prefeitura.
TÍTULO IX

sem

prévia

DOS ESTABELECIMENTOS


Art.
84.
Nenhum
estabelecimento
comercial,
industrial
ou
prestador de serviço poderá funcionar sem prévia licença da Prefeitura, a
qual
só
será
concedida
se
observadas
as
disposições
desta
Lei,
principalmente no que diz respeito à edificação e ao Ordenamento do Uso e
Ocupação do Solo.
Parágrafo único. O requerimento deverá especificar com clareza o
ramo da atividade a se licenciada ou tipo de serviço a ser prestado, bem
como o local a que serão os mesmo exercidos.
Art. 85. Não será concedida licença para funcionamento dentro da
Área Urbana, aos estabelecimentos industriais que pela natureza dos
produtos, pelas matérias-primas utilizadas, pelos combustíveis empregados,
ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública, ou o bem
estar público.
Art. 86.
Para ser concedida licença de funcionamento pela
Prefeitura, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento
comercial, industrial ou prestador de serviço deverão ser previamente
vistoriados pelos órgãos competentes, em particular no que diz respeito às
condições de higiene e segurança, qualquer que seja o ramo da atividade a
que se destine.
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Parágrafo único. O alvará de licença só poderá ser concedido após
informação,
pelos
órgãos
competentes
da
Prefeitura.,
de
que
o
estabelecimento atende às exigências estabelecidas nesta Lei.
Art. 87.
Para efeito da fiscalização, o proprietário do
estabelecimento licenciado, colocará o alvará em lugar visível e o exibirá à
autoridade competente sempre que esta o exigir.
Art. 88. Para mudança de local de estabelecimento comercial ou
industrial deverá ser solicitada a necessária permissão à Prefeitura, que
verificará se o novo local satisfaz às condições exigidas.
Art. 89.

A licença de localização poderá ser cassada:

I - quando for instalado negócio diferente do requerido;
II - como medida preventiva a bem da higiene, da moral e do
sossego e segurança pública;
III - se o licenciado se negar a exibir o alvará de localização à
autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo;
IV - por solicitação da autoridade competente, provados os
motivos que fundamentaram a solicitação.
§ 1º. Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente
fechado.
§ 2º. Será igualmente fechado todo o estabelecimento surpreendido
em funcionamento sem a competente autorização.
Art. 90.
O disposto nos artigos 85 a 89 aplica-se também ao
comércio de alimentos preparados e de refrigerantes quando realizado em
quiosques, vagões, vagonetes ou quando montados em veículos automotores ou
por estes tracionáveis.
Art. 91. O exercício do comércio ambulante ou eventual dependerá
sempre de licença especial, que será concedida de conformidade com as
prescrições da legislação tributária do município.
Parágrafo único. Considera-se atividade ambulante ou eventual a
exercida:
a) individualmente, sem estabelecimento instalação ou localização
fixa;
b) em determinadas épocas do ano, especialmente por ocasião dos
festejos ou comemorações, em locais autorizados pela Prefeitura.
Art. 92.
vendedor contendo:

Da licença concedida, deverá constar a qualificação do

I - nome;
II - endereço do vendedor ou responsável;
III - número de inscrição.

16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
182 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Art. 93. O exercício do comércio ambulante ou eventual, além das
prescrições desta Lei, da legislação tributária do município e outras
exigências consideradas necessárias pela autoridade competente deverão
atender às seguintes:
I - Velar para que os alimentos que oferecem se apresentem sempre
em perfeitas condições de higiene e salubridade;
II - Ter os produtos expostos à venda conservados em recipientes
apropriados, para isolá-los de qualquer forma de contaminação;
III - Ter vasilhames adequados para depósito de cascos, sementes
e envoltórios de produtos vendidos;
IV - manterem-se rigorosamente asseados.
§ 1º. É proibido ao vendedor ambulante e à sua freguesia tocar
com as mãos os gêneros alimentícios de ingestão imediata.
§ 2º. Tratando-se de comércio de gêneros alimentícios preparados,
a concessão da licença depende de autorização prévia da autoridade sanitária
competente.
Art. 94. O vendedor ambulante ou eventual não licenciado para o
exercício ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito à
apreensão da mercadoria em seu poder.
§ 1º. As mercadorias apreendidas por força do disposto
neste
artigo, quando se tratar de produtos alimentícios da fácil deterioração,
serão doadas às casas de caridade, se não forem retiradas dentro do prazo
máximo de vinte e quatro horas.
§ 2º. As demais mercadorias apreendidas serão vendidas dentro de
uma semana se, neste prazo, não forem reclamadas pelos proprietários.
Art. 95. É proibido ao vendedor ambulante ou eventual, sob pena
de penalidade pecuniária especificada no parágrafo único deste artigo, sem
prejuízos de outras estabelecidas pela Legislação municipal:
I - estacionar nas vias públicas ou outros logradouros, fora dos
locais previamente determinados pela Prefeitura;
II - impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros
logradouros;
III - vender mercadorias ou objetos não mencionados na licença;
IV - vender bebidas alcoólicas;
V - vender medicamentos ou qualquer outro produto farmacêuticos;
VI - vender quaisquer gêneros ou objeto que, a juízo do órgão
competente, sejam julgados inconvenientes ou possam oferecer dano à
coletividade.
TÍTULO X
DOS ANIMAIS
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Art. 96. É proibida a permanência de animais amarrados ou
soltos nas vias públicas, devendo a Prefeitura recolhê-los aos seus
depósitos a fim de evitar que criem problemas para a população.
§ 1º. Os animais recolhidos em virtude do disposto neste artigo
serão retirados por seus proprietários no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
mediante pagamento da penalidade pecuniária e ressarcimento dos prejuízos
porventura causados pelos referidos animais.
§ 2º. Não sendo o animal retirado no prazo estabelecido pelo
parágrafo anterior, a Prefeitura lhe dará o destino que julgar conveniente,
podendo, inclusive, vendê-lo em hasta pública, precedida da necessária
publicação.
Art. 97. É vedada a abertura ou a exploração de pocilgas no
perímetro urbano do município.
Art. 98. Não se permitirá a passagem ou estacionamento de tropas
ou rebanhos na área urbana do município, exceto em locais e horários para
isso designados pelas autoridades municipais.
Art. 99. É de inteira responsabilidade dos criadores de cães e
gatos o envio regular dos mesmos aos postos de vacinação, ou, quando em
campanha vacinatória, franquear o acesso dos agentes de vacinação aos
referidos animais.
Parágrafo único. Além das responsabilidades criminais por danos
causados à terceiros, os proprietários dos animais arcarão com as despesas
de locomoção das vítimas aos postos de saúde para fins de tratamento,
curativos etc.
TÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DO AUTO DE INFRAÇÃO


Art. 100. Constitui infração toda ação ou omissão às disposições
emanadas do Governo Municipal no exercício do seu poder de polícia.
Art. 101. Será considerado infrator todo aquele
auxiliar, mandar ou constranger alguém a praticar infração.

que cometer,

Art. 102. A infração sujeita o infrator à penalidade pecuniária,
além de obrigação de fazer ou desfazer e demais cominações aplicáveis.
Parágrafo único. As infrações sujeitas à penalidades pecuniárias
e suas respectivas penalidades são as explicitadas neste parágrafo.


I - Infração a qualquer das alíneas do parágrafo primeiro do artigo 3º:
Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
II - Infração ao disposto no caput do artigo 4º: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
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III - Infração ao disposto no caput do artigo 5º: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
IV - Infração ao disposto no caput do artigo 6º: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
V - Infração ao disposto no caput do artigo 7º: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
VI - Infração ao disposto no caput do artigo 8º ou dos parágrafos primeiro e
segundo do mesmo: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
VII - Infração ao disposto no caput do artigo 11: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
VIII - Infração ao disposto no caput do artigo 12: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
IX - Infração ao disposto no caput do artigo 13: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
X - O não atendimento a intimação disposta no inciso primeiro do artigo 15:
Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XI - Infração ao disposto no caput do artigo 20: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XII - Infração a qualquer dos incisos do artigo 21: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XIII - Infração a qualquer inciso do artigo 22: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XIV - Infração a qualquer inciso do artigo 23: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XV - Infração a qualquer inciso do artigo 24: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XVI - Infração a qualquer inciso do artigo 25: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XVII - Infração a qualquer inciso do artigo 26: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XVIII - Infração a qualquer inciso do artigo 27: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XIX - Infração ao disposto no artigo 28: Penalidade fixa no valor de 100
UFM´s.
XX - O não atendimento ao disposto no caput do artigo 29 e ao parágrafo
primeiro do mesmo: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XXI - Infração ao disposto no caput do artigo 33: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XXII - O não atendimento ao disposto no caput do artigo 35 e nos parágrafos
primeiro e segundo do mesmo: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XXIII - O não atendimento ao disposto no caput do artigo 37: Penalidade fixa
no valor de 100 UFM´s.
XXIV - Infração ao disposto no caput do artigo 38 e ao seu parágrafo
primeiro: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XXV - O não atendimento ao disposto no caput do artigo 40: Penalidade fixa
no valor de 100 UFM´s.
XXVI - Infração ao disposto em qualquer inciso do artigo 43: Penalidade fixa
no valor de 100 UFM´s.
XXVII - Infração ao disposto nos parágrafos do artigo 44: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
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XXVIII - Infração ao disposto no caput do artigo 45: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
XXIX - O não atendimento ao disposto nos incisos do artigo 49: Penalidade
fixa no valor de 100 UFM´s.
XXX - A inobservância ao disposto em qualquer dos incisos do artigo 55:
Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XXXI - Infração ao disposto em qualquer dos incisos do artigo 57: Penalidade
fixa no valor de 100 UFM´s.
XXXII - Infração ao disposto em qualquer inciso do artigo 61: Penalidade
fixa no valor de 100 UFM´s.
XXXIII - Infração ao disposto no caput do artigo 63: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
XXXIX - Infração ao disposto no caput do artigo 64: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XL - Infração ao disposto no caput do artigo 70: Penalidade fixa no valor de
100 UFM´s.
XLI - Infração ao disposto no caput do artigo 74: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XLII - Infração ao disposto no caput do artigo 77: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XLIII - Infração ao disposto no caput do artigo 78: Penalidade fixa no valor
de 100 UFM´s.
XLIV - A inobservância ao disposto em qualquer inciso ou parágrafo do artigo
80: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XLV - A inobservância ao disposto no caput do artigo 81: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
XLVI - A inobservância ao disposto em qualquer parágrafo do artigo 82:
Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XLVII - A inobservância ao disposto em qualquer inciso do artigo 83:
Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
XLVIII - A inobservância ao disposto no caput do artigo 84: Penalidade fixa
no valor de 100 UFM´s.
XLIX - A inobservância ao disposto no caput do artigo 88: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
L - A inobservância ao disposto em qualquer inciso do artigo 95: Penalidade
fixa no valor de 100 UFM´s.
LI - A inobservância ao disposto no caput do artigo 96 ou em qualquer
parágrafo do mesmo: Penalidade fixa no valor de 100 UFM´s.
LII - A inobservância ao disposto no caput do artigo 97: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
LIII - A inobservância ao disposto no caput do artigo 98: Penalidade fixa no
valor de 100 UFM´s.
Art. 103. As penalidades pecuniárias sujeitar-se-ão à multa e
juros de mora, nos limites estipulados pelo Código Tributário Municipal,
quando recolhidas fora da data aprazada e será executada judicialmente se o
infrator se recusar a satisfazê-la na esfera administrativa.
Art. 104. Na graduação da penalidade a ser aplicada, ter-se à em
vista:
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I - a gravidade da infração;
II - os antecedentes do infrator, em relação às disposições nesta
Lei.
Parágrafo único. A penalidade será aplicada em dobro nas
reincidências, considerando-se reincidente, para este efeito, aquele que já
houver sido punido pela mesma infração.
Art. 105. Nos casos de apreensão, o objeto apreendido será
recolhido ao depósito da Prefeitura ou quando a isto não se prestar a coisa,
ou quando a apreensão se realizar fora do Perímetro Urbano do Município,
poderá ser depositado em mãos de terceiros ou do próprio possuidor, se
idôneo, observadas as formalidades legais.
Art. 106. No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 30
(trinta) dias, o objeto apreendido será vendido em hasta pública pela
Prefeitura, sendo a importância apurada aplicada no pagamento de multa e na
indenização das despesas decorrentes da apreensão.
Art. 107. Dará motivo à lavratura do auto de infração qualquer
violação das normas constantes desta Lei.
Parágrafo Único - São autoridades para lavrar auto de infração,
os fiscais e outros funcionários para tanto designados pelo Secretário, à
cuja Pasta estiver vinculado o Presente Código. .
Art. 108.
Compete ao Secretário a que se refere o parágrafo
Único do artigo anterior, julgar os autos de infração e arbitrar as multas
correspondentes.
Art. 109.

Dos autos de infração constarão, obrigatoriamente:

I - a perfeita identificação do infrator;
II - a data, hora e local em que se verificou a infração;
III - o enquadramento legal da infração;
IV - o histórico circunstancial da infração;
V - a perfeita identificação do agente fiscal.
VI – O valor da penalidade aplicada, assim como os encargos
legais pertinentes.
§ 1º. Os autos de infração serão assinados por quem o lavrar,
pelo infrator, e por duas testemunhas capazes.
§ 2º. Na hipótese de o infrator ou testemunha recusarem-se a
assinar, ou não puderem fazê-lo, será tal fato devidamente registrado no
auto de infração.
Art. 110.
órgão competente e
processamento.

Lavrado o auto de infração, será este registrado no
enviado à Procuradoria Jurídica para o devido
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Art. 111. Do auto de infração se notificará o infrator, o qual
terá o prazo de sete dias úteis, contados a partir da data da assinatura da
notificação, para apresentar, por escrito sua defesa.
Parágrafo Único - A notificação será feita pessoalmente, ou pelo
Correio, mediante aviso do recebimento, ou, ainda, não sendo encontrado
infrator, por edital fixado em quadro próprio no edifício sede da
Prefeitura.
Art. 112. Sempre que o infrator oferecer testemunhas, serão os
depoimentos tomados em resumo, em um só termo.
Parágrafo Único - As testemunhas serão notificadas para a
audiência na forma do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 113. Apresentada a defesa, dar-se-á vista do processo do
autuante, por quarenta e oito horas.
Art. 114. Completado o período de instrução, ou não sendo
apresentada a defesa, será o processo, devidamente instruído com parecer da
procuradoria, concluso ao Secretário da Pasta, para julgamento.
Art. 115. O infrator será notificado, por escrito, da decisão
proferida.
Art. 116. Quando a decisão for contrária ao infrator, terá este o
prazo de sete dias, a contar do recebimento da notificação, para recolher a
multa.
Parágrafo único. Decorrido o prazo para recolhimento, sem que
este se realize, será a multa inscrita como dívida ativa.
Art. 117. Quando a decisão cominar pena de fazer ou desfazer,
será fixado prazo razoável para início e conclusão da obrigação.
Parágrafo único. Esgotados os prazos sem que haja o infrator
cumprido a obrigação, a Prefeitura providenciará a execução da obrigação,
cabendo ao infrator indenizar o custo do trabalho, acrescida de 20% (vinte
por cento) do valor a título de administração, prevalecendo para o pagamento
o prazo e as condições do artigo anterior.


TÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 118. Todas as funções referentes à aplicação das disposições
desta Lei serão exercidas por órgãos da Prefeitura cuja competência, para
tanto, estiver definidas em leis, regulamentos e regimentos.
Art. 119.
Nos casos omissos, será admitida a interpretação
analógica das normas contidas nesta Lei, sendo a decisão objeto de ato do
Executivo Municipal.
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Art. 120. O prefeito expedirá os decretos, portarias e outros
atos administrativos que fizerem necessários à fiel observância das
disposições desta Lei.
Art. 121.

Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão por dias

corridos.
Art. 122.

Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 123. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2009.

___________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 038.
Estima a receita líquida e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2010, e da
outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.


CAPÍTULO I
DO CONTÉUDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA


Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento
do Município de ARACI, para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:
I – o orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e
Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal;
II – o orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e
fundos e ela vinculados;
Parágrafo único. Os valores desta Lei e de seus anexos estão
expressos a preços de julho de 2009.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA


Art. 2º. A receita total, nos orçamentos fiscais e seguridade
social é estimada em R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais).
Art. 3º. As receitas, decorrentes da arrecadação, pelo Tesouro
Municipal, de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de
capital, previstas na legislação vigente, são estimados com o seguinte
desdobramento:



DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial
Transferências Corrente
Outras Receitas Correntes

RECURSOS
60.320.200,00
978.000,00
9.000,00
45.000,00
59.131.200,00
157.000,00

TOTAL
60.320.200,00
978.000,00
9.000,00
45.000,00
59.131.200,00
157.000,00
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RECEITA DE CAPITAL
Operação de Crédito
Alienação de Bens
Transferência de Capital

6.020.000,00
1.000.000,00
20.000,00
5.000.000,00

6.020.000,00
1.000.000,00
20.000,00
5.000.000,00

DEDUÇÃO DA RECEITA

(4.340.200,00)

(4.340.200,00)

TOTAL DA RECEITA

62.000.000,00

62.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º. A despesa total, a conta dos recursos previstos neste
capítulo, no mesmo valor da Receita Total, é fixada em R$ 62.000.000,00
(sessenta e dois milhões), observada a programação constante dos Anexos II e
III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
I) por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO
PODER LEGISLATIVO

RECURSO
2.305.000,00

TOTAL
2.305.000,00

Câmara Municipal

2.305.000,00

2.305.000,00

59.695.000,00
482.800,00

59.695.000,00
482.800,00

Controladoria Geral do Município

130.000,00

130.000,00

Procuradoria Geral do Município

380.000,00

380.000,00

82.500,00

82.500,00

Secretaria Municipal de Administração e
Desenvolvimento Econômico

1.934.700,00

1.934.700,00

Secretaria Municipal da Fazenda

2.431.000,00

2.431.000,00

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social

1.847.100,00

1.827.100,00

Fundo Municipal de Assistência Social

1.710.300,00

1.710.300,00

11.200.100,00

11.200.100,00

6.175.000,00

6.175.000,00

22.800.000,00

22.800.000,00


PODER EXECUTIVO
Gabinete da Prefeita

Gabinete do Vice- Prefeito

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB
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Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer

1.817.500,00

1.817.500,00

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e
Desenvolvimento Urbano

6.609.000,00

6.609.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

1.400.000,00

1.400.000,00

695.000,00

695.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

Secretaria Municipal da Segurança Pública e
Transporte Público
TOTAIS


II)

Por categorias econômicas:


DISCRIMINAÇÃO

RECURSOS

TOTAL

DESPESAS CORRENTES
47.437.466,00

47.437.466,00

27.583.366,00

27.583.366,00

61.000,00

61.000,00

19.793.100,00

19.793.100,00

14.512.534,00

14.512.534,00

13.740.534,00

13.740.534,00

732.000,00

732.000,00

50.000,00

50.000,00

62.000.000,00

62.000.000,00

Pessoal e Encargos
Juros e encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortização da Dívida Interna
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL


CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 5º. Fica a Chefe de o Executivo autorizado abrir créditos
suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e
fontes de recursos abaixo indicados:
I – A abrir créditos suplementares:
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a)
Decorrentes de superávit financeiros, até o limite de 100%
(cem por cento), das despesas autorizadas, de acordo com o estabelecido no
art. 43 § 1°, inciso I e § 2°, da lei 4.320/64;
b)
Decorrentes dse excesso de arrecadação, até o limite de 100%
(cem por cento) das despesas autorizadas, conforme estabelecido no art. 43,
§ 1°, inciso II e § 3° e 4° da lei 4.320/64 e no disposto no art. 167,
inciso VI da CF;
c)
Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
respeitado o limite de 100% (cem por cento) de cada orçamento aprovado por
esta lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1°, inciso III da lei
4.320/64.
II – efetuar operações de créditos por antecipação de receita,
nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da
Lei Complementar 101/2000;
III - operações de créditos, no limite dos valores contratados.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6º. Para efeito da eventual atualização dos valores da Lei
Orçamentária, o Poder Executivo aplicará o IGP – M da Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice adotado pelo Governo Federal para medir a inflação
no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2009.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de
2010.
Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário.




GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro 2009.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 039.
Estabelece
o
Plano
Plurianual
do
Município para o período de 2010/2013, e
dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Esta Lei estabelece o Plano Plurianual do Município de
Araci, para o quadriênio 2010/2013, conforme o disposto no art. 165, § 1°,
da Constituição Federal e art. 159, § 1° da Constituição Estadual.
Parágrafo
discriminados:

único.

1°.

Integram

esta

Lei

os

anexos

abaixo

I – Anexo I – estabelece a estimativa de receita para o período
de 2010 a 2013.
II – Anexo II – apresenta o detalhamento das ações por objetivo
do Poder Executivo;
III – Anexo III – apresenta a programação das ações por programas
do Poder Executivo;
IV – Anexo IV – apresenta o detalhamento dos programas por
função/subfunção;
V – Anexo V - apresenta demonstrativo consolidado dos objetivos.
Art. 2º. Os programas de Governo, como instrumentos de
organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da
Administração Pública Municipal, ficam restritos aqueles integrantes deste
plano.
Parágrafo único. Os programas de governo, como instrumentos de
organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da
Administração Pública Municipal, ficam restritos aqueles integrantes deste
plano.
Art. 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes nesta
Lei ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo,
por meio do Projeto de Lei de revisão anual ou de Lei específico, observando
o disposto nos art. 5° desta Lei.
Art. 4º. O Projeto de Lei de revisão anual conterá no mínimo: no
caso de inclusão de programas a identificação do alinhamento do programa com
as linhas estratégicas de Governo formuladas e de sua contribuição para o
alcance dos objetivos prioritários, bem como a indicação dos recursos que
financiarão o programa proposto; no caso de alteração ou exclusão de
programas, a explicitação das razões que justifiquem a proposta.
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Parágrafo único. Os Projetos de Lei de revisão anual do PPA –
2010/2013, serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro
dos exercícios de 2010, 2011 e 2012.
Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias
no PPA – 2010/2013, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual
ou em seus créditos adicionais aprimorando-se ao respectivo programa, as
modificações conseqüentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo,
fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas, produto e unidade de
medida das ações de valor ou com as outras modificações efetuadas na lei
orçamentária anual.
Art. 6º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos
resultados dos programas que servirá de subsídios para a elaboração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
§ 1°. A avaliação consistirá em:
I – aferir o

resultado com referência aos objetivos e metas

fixadas;
II – aferir o grau de satisfação da comunidade quando aos bens e
serviços ofertados pelo Poder Público;
III – explicitar, se for o caso, as razões das discrepâncias
verificadas entre as metas previstas e executadas;
IV – demonstrar por ação e programa a execução física financeira
do exercício anterior e a acumulada;
V – demonstrar, por programa e para cada indicador, o índice
alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final
previsto no programa.
§ 2°. Para atendimento no disposto neste artigo, o Poder
Executivo também informará no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria –
SIGA, os programas que fazem parte do plano
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2010.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro 2009.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI Nº 040.
Dispõe sobre a aprovação do Plano Decenal
Municipal
de
Educação,
e
dá
outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Decenal Municipal de Educação,
constante do documento anexo, com duração de dez anos.
Art. 2º. A partir da vigência desta Lei, o Município deverá
cumprir o plano de avaliação, os objetivos e as metas aqui estabelecidos, a
serem realizados num prazo de dez anos.
§ 1º. O Poder Legislativo, por intermédio de uma Comissão de
Educação, Cultura e Desporto e em conjunto com o Conselho Municipal de
Educação, acompanhará a execução do Plano Decenal Municipal de Educação.
§ 2º. A primeira avaliação realizar-se-á no final do segundo ano
de vigência desta Lei, através do trabalho de uma Comissão específica,
cabendo à Câmara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas
à correção de deficiências e distorções.
Art. 3º. O Município instituirá o Sistema de Avaliação e
estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas
constantes deste Plano.
Art. 4º. Os planos plurianuais do Município serão elaborados de
modo a dar suporte às metas constantes do Plano Decenal Municipal de
Educação.
Art. 5º. Os Poderes do Município empenhar-se-ão na divulgação
deste Plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas, para que
a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2009.

_________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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APRESENTAÇÃO
A Constituição Federal (CF) aprovada em 1988 estabelece em
seu artigo 214 a obrigatoriedade da elaboração de um “Plano Nacional de
Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento
do

ensino

público”.

em

seus

Associado

diversos
a

isto

níveis
foi

e

à

definida

integração
a

das

existência

ações
de

um

do

poder

regime

de

colaboração entre os entes federados – União, Estados e Municípios – no
processo de gestão da educação.
Ampliando esse contexto, a Lei 9.394/96, que define as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em seu art. 9º estabelece que a União
incumbir-se-á de “elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”.
Aprovado em 2001, o Plano Nacional de Educação foi elaborado com
base na CF e na LDBEN, tendo como preceitos para traçar seus objetivos, o
disposto no art. 214 da CF que destaca: a erradicação do analfabetismo, a
universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a
formação

para

o

trabalho

e

a

continuação

dos

estudos

e

a

promoção

humanística, científica e tecnológica do País.
x a elevação global do nível de escolaridade da população;
x a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
x a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao
acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e
democratização
da
gestão
do
ensino
público,
nos
estabelecimentos
oficiais,
obedecendo
aos
princípios
da
participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (PNE,
2001, p.2).
Desenhado este cenário, os Planos Municipais de Educação devem
unir-se a dois pólos: o disposto no Plano Nacional de Educação e em respeito
à realidade de cada município. Para tanto, o papel do município nesse regime
de colaboração que garante a gestão da educação no país, e assim apresentado
no artigo 11 da LDBEN, deve ser observado:
Art. 11 - Os municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus Sistemas de Ensino, integrando-os às políticas
e planos educacionais da União e dos Estados;
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II - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com
prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos
percentuais

mínimos

vinculados

pela

Constituição

Federal

à

manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, Lei 9394/96).
Além

de

obedecer

a

esses

aspectos

os

Planos

Municipais

de

Educação deverão apresentar os rumos a serem seguidos por este setor nos
municípios, nos próximos dez anos.
Tomando, pois, tais informações como base, o município de Araci,
Estado da Bahia passa, a partir de agora, a apresentar o seu Plano Decenal
Municipal de Educação.

Processo de elaboração
Comprometida

com

a

tarefa

de

elaborar

o

Plano

Decenal

Municipal de Educação (PDME) a Secretaria Municipal de Educação (SME) de
Araci

iniciou esse processo assistindo a palestras e seminários referentes

ao assunto, promovidos ora pela Secretaria Estadual de Educação, ora pela
UNDIME.
Com um conjunto de informações e de orientações já reunido, a SME
passou

a

trabalhar

junto

aos

diretores

de

escolas

e

professores

que

responderam a questões referentes aos objetivos e metas para a educação no
município.
Durante o ano de 2009, a Comissão e o Conselho Municipal de
Educação se reuniram para discutir o texto preliminar do PDME. Após tais
debates, o Plano foi enriquecido com as sugestões apresentadas referentes
aos vários níveis e modalidades de ensino ali constantes.
Realizando

reuniões

nos

meses

de

setembro

e

outubro,

essa

Comissão se propôs à tarefa de enviar o ante projeto de lei do PDME para a
Câmara de Vereadores, no início do mês de outubro.

O

processo

de

elaboração foi assinalado por diversos encontros da Comissão, nos quais
debates acerca do material produzido antes pelos professores e diretores,
foram desenvolvidos e ampliados, dando forma ao texto ora apresentado.
HISTÓRICO DO MUNICÍPIO E DADOS SOBRE A EDUCAÇÃO
Araci teve origem ao redor de uma capela que ficava na Fazenda
Raso, localizada no município de Serrinha. Após a aglomeração de casas ao
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redor da capela, foi criado o distrito de Nossa Senhora da Conceição do
Raso.
Tempo depois, o distrito foi desmembrado, pois conseguiu
desenvolver núcleos de agropecuária e de comércio e podendo sustentar suas
despesas. Isso ocorreu em 12 de dezembro de 1890.
Em 1904, o município passou a se chamar Araci, mas foi extinto em 1931 após
decair em seus trabalhos sustentáveis. A partir da extinção, Araci foi
novamente anexada a Serrinha. Em 14 de novembro de 1956, Araci foi
restaurada e elevada à cidade se separando novamente de Serrinha.
Atualmente, o município fica 210 quilômetros de Salvador. Sua
área territorial é de aproximadamente 1530 km²; em seu território há os
distritos de Nazaré, Lagoa do Curral, Pedra Alta, João Vieira, Várzea da
Pedra, Tapuio, Cubiça, Lagoa Escura, Barreiras, Barbosa, Poço Grande,
Rufino, Caldeirão, Campo do Eloi, Calderão Novo, Sapé, Campo Grande, Lagoa
da Laje e etc.
Araci conta com um considerável setor de serviços, através dos
quais se destaca o comércio. Na área educacional, o município também tem seu
crescimento assegurado, através da presença de creches, escolas de educação
básica, profissionalizante e faculdades que ofertam o ensino superior.
Em se tratando de números, a população e a área de Araci, de
acordo com o último censo de 2007, realizado pelo IBGE, estão assim
representados:
Contagem da População 2007
51.912
Área da unidade territorial (km²)
1.524
No que toca especificamente à educação, os dados gerais do
Ministério da Educação assim apresentam o município de Araci:

Dependência

Ed.Infantil
Creche

Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA

208
0
183
25

PréEscola
2.349
0
2.210
139

Ensino
Fundamental

Educação de Jovens
e Adultos - EJA
Médio (presencial)

5ª
a
Fundamental Médio
8ª
10.905 4.125 2.920 1.224
30
0
1.159 1.703 0
30
10.632 2.799 1.147 1.224
0
273
167
70
0
0
1ª a 4ª

A Educação e Jovens e Adultos apresenta os seguintes números:
Dependência
Total
ESTADUAL
MUNICIPAL
PRIVADA

PréEscola
6
0
5
1

Anos
Iniciais
82
0
81
1

Anos
Finais
1
0
1
0

Médio
0
0
0
0
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A maior concentração de alunos com necessidades especiais no
ensino fundamental revela que o município, aos poucos, fazendo valer o
processo de inclusão determinado pela legislação em vigor. No entanto, dados
da Secretaria da Alfabetização e Diversidade (SECAD), informa haver na
Bahia, uma população de 209.965 habitantes entre 0 e 14 anos, com
necessidades especiais. Desse universo estão as 89 crianças de Araci. Tal
número ainda é muito, muito pequeno, se comparar com a quantidade da
população, que apresenta um número de aproximadamente 52 mil habitantes.
Observando uma outra face da educação, atentando para o Índice de
Desenvolvimento da Educação, o município apresenta os seguintes dados:
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para rede
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011
Anos Iniciais
2,0
1,6
1,9
2,8
3,4
Anos Finais
2,2
2,0
2,0
2,2
2,6
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar

Municipal - ARACI

2013

2015

2017

2019

2021

3,7
3,0

4,0
3,4

4,3
3,7

4,6
3,9

4,9
4,2

Apesar de ter atingido a meta prevista para 2007, deve-se observar que tais
números colocam Araci na lista dos municípios prioritários para a
implementação do Plano de Ações Articuladas (PAR) desenvolvido pelo
Ministério da Educação no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE). Dessa forma, cada escola que participa da Prova Brasil, realizada
pelo MEC, tem um índice de desenvolvimento a ser atingido; este índice, por
sua vez, deve caracterizar os níveis de melhoria na qualidade do ensino
ministrado. O atual quadro do IDEB referente às escolas de Araci que fizeram
a Prova Brasil revela os seguintes dados:
IDEBs observados em 2005-2007
MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO
Ensino
IDEB
Metas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007
Anos
2,1
Iniciais
Anos Finais
2,8
2,1
2,1

e Metas para Escola - CENTRO DE EDUCACAO
Projetadas
2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

3,1

3,8

4,0

4,3

4,6

4,9

5,2

2,3

2,6

3,0

3,4

3,7

3,9

4,2

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola MACHADO BOAVENTURA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013
Anos Iniciais
1,7
1,8
2,0
2,7
3,4
3,6
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

ESC DE 1 G EDIVALDO

2015

2017

2019

2021

3,9
-

4,2
-

4,6
-

4,9
-
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IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC DE
LIDIA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015
Anos Iniciais
2,1
1,5
1,9
2,7
3,4
3,7
3,9
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

1 GRAU MARIA

2017
4,2
-

2019
4,6
-

2021
4,9
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC DOM JACKSON
BERENGUER PRADO
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais
2,2
2,0
2,4
3,0
3,6
3,8
4,1
4,4
4,7
5,0
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para
OLIVEIRA CARVALHO
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011
Anos Iniciais
2,8
1,8
2,1
2,9
3,6
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

Escola

-

ESC

ERASMO

DE

2013

2015

2017

2019

2021

3,8
-

4,1
-

4,4
-

4,7
-

5,0
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC JOSE NILTON DA
SILVA SANTIAGO
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais
1,8
1,4
1,7
2,5
3,1
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC MANOEL SILVA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Anos Iniciais
3,2
3,3
3,7
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

2021
5,7
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC. FAUSTINA LISBOA
PINHEIRO
Ensino
IDEB
Metas Projetadas

7
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Fundamental

Observado
2005
2007

2007

2009

Anos Iniciais
1,6
2,7
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

2011

2013

2015

2017

2019

2021

3,4
-

3,7
-

4,0
-

4,3
-

4,6
-

4,9
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESCOLA NOSSA SENHORA
DAS GRACAS
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais
2,2
2,2
2,6
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
Anos Finais
1,9
1,8
1,9
2,2
2,5
3,0
3,4
3,6
3,9
4,2
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013
Anos Iniciais
1,4
2,3
2,9
3,2
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

ESCOLA SANTA ISABEL

2015
3,5
-

2017
3,8
-

2019
4,1
-

2021
4,4
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - GRUPO ESCOLAR ANA
OLIVEIRA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais
1,8
1,0
2,1
2,7
3,2
3,5
3,8
4,1
4,4
4,7
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
Do total de onze escolas que fizeram a Prova Brasil, cinco não
atingiram a meta estabelecida; e as que atingiram, geraram para o município
um IDEB que corresponde a um dos índices mais baixos do Brasil. Há que se
questionar, diante desse quadro, o por que de tal colocação no exame,
considerando-se que o município tem um dos melhores salários de professor da
região na qual se insere. Outras informações trazidas pelo MEC apontam para
os seguintes números sobre a taxa de escolarização do município e a
distorção idade-conclusão, respectivamente:
Taxa de escolarização líquida (%)
Ensino Fundamental

Ensino Médio

75,3

3,6

Dados: IBGE 2000; Tabulação: Inep/MEC
Distorção idade-conclusão (%) - rede municipal
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Ensino Fundamental

Ensino Médio

2001

2005

2001

2005

Urbana

75,3

86,7

92,9

92,4

Rural

75,4

95,2

-

-

Total

75,4

91,4

92,9

92,4

Localização

Observando-se esses dois quadros, percebe-se que a taxa de
escolarização no ensino fundamental segue uma tendência nacional, havendo
maior número de alunos matriculados nesse nível de ensino. Ao mesmo tempo,
deve ser percebido também que é marcante a distorção idade conclusão entre
os alunos tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Dessa forma,
ao constatarmos que em Araci, no ano de 2005 91,4% das crianças matriculadas
no último ano do ensino fundamental estavam com idade superior aos 14 anos,
fica clara a necessidade de que as crianças do município não apenas passem a
freqüentar a escola mais cedo, como também, devam ter assegurado seu direito
de continuar os estudos e permanecer na escola.
Em termos da sala de aula e total de escolas, o município revela
os seguintes aspectos:
Número de Escolas
119
Salas de aula – sistema municipal 317
de ensino
Esses conjuntos de dados embasam e dão sustentação para os
objetivos e as metas indicadas, a seguir, e que devem ser atingidas, a
princípio num prazo de dez anos.
DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo dados do IBGE, a população com idade entre 0 e 5 anos, no
município de Araci, vem mantendo um crescimento semelhante à média nacional.
Tal fato indica que haverá uma queda no número de matrículas na educação
infantil, porém, continuará sendo necessária
a oferta desse nível de
ensino. Atualmente, o município conta com cerca de mil e novecentos alunos
matriculados esse nível de ensino. Desses, aproximadamente cem alunos têm
matrícula na creche e cerca de mil e oitocentos nos diferentes níveis da
pré-escola.
De acordo com o censo de 2007, os números referentes à Educação
Infantil no município corresponde ao seguinte:
Dependência
Quantidade
Escola pré-escolar municipal
32
Escola pré-escolar privada
10
TOTAL
42
Fonte:
IBGE
–
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

cidades:
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De acordo com o exposto, sabe-se que o maior percentual de
instituições que atuam na educação infantil, em Araci, está concentrado no
Sistema Municipal de Ensino. As condições nessas instituições de ensino
apontam para a necessidade de uma infra-estrutura específica para o
atendimento de crianças na idade entre zero e cinco anos. Também é
registrada a necessidade de profissionais devidamente capacitados para o
atendimento a esta faixa etária.
O fato de haver no município diversas regionais reforça a
necessidade de que haja uma melhor distribuição de salas de aula da educação
infantil em todo território de Araci. Para tanto, é fundamental que haja um
processo de sensibilização da população, em especial daqueles que habitam
nas regionais, para que seja aceito o programa de creches, enquanto
instituições mais bem preparadas e que atendam de melhor forma as
necessidades dos alunos em idade de zero a cinco anos. Diante do exposto,
apresentam-se as seguintes metas e ações para a educação infantil:

METAS
x
x
x
x
x
x
x

Ampliar o número de docentes da educação infantil;
Garantir a capacitação inicial e continuada do corpo docente
deste nível de ensino;
Elaborar a proposta pedagógica para educação infantil do
município;
Construção de creches para atender às crianças de 0 a 3 anos;
Garantir
a
capacitação
do
pessoal
de
apoio
técnicoadministrativo;
Realização de melhoras nas instalações das escolas públicas já
existentes;
Oferta de melhores condições de trabalho aos docentes e condições
de aprendizagem aos discentes.

10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
1 de Março de 2011
205 - Ano VII - Nº 359

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
AÇÕES
AÇÕES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Realização de concurso público para professor
X
Oferta de curso de capacitação docente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oferta
de
curso
de
capacitação
técnicoX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
administrativa
Elaboração da proposta-pedagógica
X
Construção de creche - sede
X
Construção de creches – regionais ( 10 creches)
X
X
X
X
Reforma e ampliação das pré-escolas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aquisição de material didático
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aquisição de acervo específico para educação
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
infantil
Criação de acervo de pesquisa para docentes
X
Firmar convênios com as secretarias de saúde e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
assistência social
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EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – DIAGNÓSTICO
De acordo com as informações constantes do Censo Educacional
2007, o município de Araci tem um expressivo número de instituições e de
alunos matriculados. Ressalta-se, antes da apresentação de tais números, que
o ensino fundamental ofertado no município, conta com escolas das fases
inicial e final desse nível de ensino. Assim, o número de escolas que
oferecem tanto do 1º ao 5º ano, quanto do 6º ao 9º ano, por dependência
administrativa, compõe o seguinte quadro:
Dependência Administrativa

Número
de
escolas
do
fundamental
Federal
Estadual
02
Municipal
121
Privada
04
Total de escolas
127
Fonte:
IBGE
–
cidades
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
Esse predomínio absoluto da escola pública no
refletido no quadro de docentes que é assim constituído:

ensino

2007:

município está

Dependência Administrativa

Número
de
docentes
do
fundamental
Federal
Estadual
54
Municipal
381
Privada
36
Fonte:
IBGE
–
cidades
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

ensino

2007:

Mesmo com uma grande diferença entre os números dos docentes que
atual nas redes acima citadas, ressalta-se que parte desses profissionais
atual em mais de uma rede, trabalhando, por vezes, em escola pública uma
parte do dia e na escola privada num outro turno.
Esse cenário é concluído com o número de alunos matriculados,
observando-se a dependência administrativa da escola, no ensino fundamental:
Dependência Administrativa

Número de matrículas
fundamental
Federal
Estadual
1.159
Municipal
13.513
Privada
441
Total de matrículas
15.113
Fonte:
IBGE
–
cidades
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

do

ensino

2007:

Comparando esse número de matrícula de 2007 com o número de 2008,
temos a seguinte representação:
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Número de Matrícula – Ensino Fundamental – Araci- Bahia
2007
2008
17388
17638
Esse crescimento no número de matrícula demonstra a necessidade
de uma organização sólida para o Ensino Fundamental no município, ao mesmo
tempo, reforça um problema já detectado na educação infantil: um elevado
número de aluno por professor, que, no caso do ensino fundamental
corresponde a uma proporção, no sistema municipal de 43.82 alunos por
professor . Ao mesmo tempo, aponta para a urgência na resolução de alguns
problemas, tais como a formação continuada de docentes. Tal fato se faz
mister, especialmente nas escolas de ensino fundamental que não conseguiram
atingir a meta do IDEB, quais sejam:
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola OLIVEIRA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013
Anos Iniciais
1,8
1,0
2,1
2,7
3,2
3,5
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar

GRUPO ESCOLAR ANA

2015

2017

2019

2021

3,8
-

4,1
-

4,4
-

4,7
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESCOLA NOSSA
DAS GRACAS
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017
Anos Iniciais
2,2
2,2
2,6
3,0
3,3
3,6
3,9
Anos Finais
1,9
1,8
1,9
2,2
2,5
3,0
3,4
3,6
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013
Anos Iniciais
3,2
3,3
3,7
4,2
4,5
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar

SENHORA

2019

2021

4,2
3,9

4,5
4,2

MANOEL SILVA

2015

2017

2019

2021

4,8
-

5,1
-

5,4
-

5,7
-

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC DOM JACKSON
BERENGUER PRADO
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Anos Iniciais
2,2
2,0
2,4
3,0
3,6
3,8
4,1
4,4
4,7
5,0
Anos Finais
-
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Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para Escola - ESC DE
MACHADO BOAVENTURA
Ensino
IDEB
Metas Projetadas
Fundamental
Observado
2005
2007
2007 2009 2011 2013 2015
Anos Iniciais
1,7
1,8
2,0
2,7
3,4
3,6
3,9
Anos Finais
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.

1 G EDIVALDO

2017

2019

2021

4,2
-

4,6
-

4,9
-

Em tais escolas, ressalta-se que uma atenção diferenciadas será
dada, especialmente no que se refere ao trabalho do professor e do aluno
relacionados aos referenciais do IDEB.
Fundamentado, pois, no exposto, as metas e as ações do Plano
Municipal de Educação passam pelas determinações expostas a seguir.
METAS
 Estabelecer um menor número de aluno por professor;
 Oferecer aos docentes melhores condições de trabalho;
 Garantir a formação continuada dos docentes e dos técnicoadministrativos;
 Garantir processos de gestão e fiscalização da gestão da
educação;
 Organizar o processo de nucleação das escolas da zona rural;
 Estruturar, a partir do projeto pedagógico, um planejamento
unificado para as escolas municipais;
 Garantir espaço para a participação dos pais;
 Ofertar melhores condições relacionadas à merenda escolar;
 Ofertar melhores condições relacionadas ao transporte
escolar.
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AÇÕES
Realização de avaliação de desempenho para
professor
Oferta de curso de capacitação docente por área
do conhecimento
Oferta
de
curso
de
capacitação
técnicoadministrativa
Organização
do
planejamento
unificado
quinzenalmente
Articulação com o Conselho Municipal de Educação
Sensibilização para nucleação (pais, docentes e
alunos)
Nucleação de escolas
Aquisição de material didático para docentes
Aquisição de acervo específico para educação
fundamental
Realização de Seminários de Pais
Realização
de
pesquisa
para
avaliação
do
Transporte Escolar
Realização de pesquisa para avaliação da Merenda
Escolar
Preparação
para
Elaboração
de
calendário
diferenciado
Elaboração de calendário diferenciado

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AÇÕES
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ENSINO MÉDIO – DIAGNÓSTICO
Última etapa da educação básica, o ensino médio é, por lei,
prioridade do Estado. No entanto, o município que tiver atendido com
qualidade o ensino fundamental, poderá ter escolas que ofereçam o nível
médio. No caso de Araci, que mantém um elevado número de alunos na primeira
fase da educação básica, as matrículas do ensino médio, em 2007 também se
repetem e dividem espaço com as iniciativas estadual e privada, conforme
quadro abaixo:

Dependência Administrativa

Número de matrículas
médio
Federal
Estadual
1.703
Municipal
1.147
Privada
70
Total de matrículas
2.920
Fonte:
IBGE
–
cidades
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

do

ensino

2007:

E ainda, comparando-se o número de matrículas entre o ensino
fundamental e o ensino médio, em 2008, observa-se o seguinte quadro:
Anos
2007

Número de matrículas do Número de matrículas
ensino fundamental
do ensino médio
17388
514

2008

17638

Considerando
referentes ao ensino médio:

544
tais

dados,

alguns

aspectos

são

apontados

a) a oferta de vagas na rede deve acompanhar a demanda;
b) registra-se, ainda, um número de matrículas no ensino médio que pode ser
melhorado;
c) alunos do ensino médio que prioritariamente deve ser ofertado pelo
Estado, utilizam o transporte escolar fornecido pelo município.
Diante de tais fatos, constitui-se as seguintes metas para o
ensino médio:
x
x
x
x

Parceria entre Estado e Município para propiciar a melhoria do
ensino médio;
Possibilidade de integração em cursos de formação continuada para
docentes e funcionários;
Oferta de vagas aos alunos do ensino médio, em programas promovidos
pelo município, sempre que possível;
Apoio ao processo de formação de jovens e adolescentes matriculados
no ensino médio.
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AÇÕES
ANO
Assinatura de
parcerias com
o Estado
Oferta
de
vagas
aos
alunos
do
ensino
médio
em programas
Oferta
de
vagas
a
docentes
do
Estado
em
programas
de
formação
do
município,
quando
possível
Oferta
de
vagas
a
funcionários
do Estado em
programas
de
formação
do
município,
quando
possível
Organização
de
projetos
que
incentivem
a
continuidade
de estudos

2010
X

2011
X

2012
X

2013
X

2014
X

2015
X

2016
X

2017
X

2018
X

2019
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ENSINO SUPERIOR
Após passar tempos sem ter uma instituição de educação superior,
o município de Araci atualmente conta com faculdades de ensino a distância e
presencial. No total, essas faculdades atendem a um expressivo número de
professores que estão em formação inicial, bem como atendem à população que
não atua nas redes de ensino do município. Ao todo Araci conta com quatro
instituições de educação superior, que oferecem cursos variados, dentre os
quais: letras, matemática, biologia, geografia, história, administração e
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serviço social, além de outros. Nessas instituições o total de matrículas
som
AÇÕES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a
Manter a oferta X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
460
alu
nos
que
est
ão
em
fas
e
de
rea
liz
açã
o
do
cur
so
sup
eri
or.
Há, no entanto, na comunidade, o desejo que outros cursos possam
ser ofertados à população, visto que a demanda inicial por profissionais da
educação devidamente licenciados, está sendo suprida com os cursos já
existentes. Assim, mesmo conscientes de que não cabe ao poder público
municipal a oferta desse nível de ensino, a comissão de elaboração deste PME
assinala que é necessário ao menos, o estabelecimento de uma parceria
através da qual o setor público contribua com iniciativas relacionadas à
oferta de cursos novos, porém associados às necessidades da região, tais
como: curso de computação, enfermagem, sociologia, filosofia e psicologia,
dentre outros.
Também há a necessidade de garantia doa formação continuada para
os que hoje estão cursando o nível superior, especialmente àqueles qie estão
atuando na área educacional. Diante dessa necessidade, sugere-se a oferta de
cursos de pós-graduação que possam atualizar os docentes do município.
Diante de tas especificações, a s metas e as ações para a
Educação Superior são as apresentadas abaixo.
METAS
x
x
x
x

Manter a oferta de educação superior no município;
Apoiar a implantação de novos cursos, inclusive, indicando, quando
solicitado, os cursos de maior interesse;
Apoiar a implantação de cursos de especialização;
Ajudar, dentro dos limites da lei, no processo de formação de
docentes do sistema municipal de ensino.
AÇÕES
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de
educação
superior
no
município;
Apoiar
a
implantação de
cursos
de X
especialização;
Ajudar, dentro
dos limites da
lei,
no
processo
de
formação
de
X
docentes
do
sistema
municipal
de
ensino.
Apoiar
a
implantação de
novos
cursos,
inclusive,
indicando,
X
quando
solicitado, os
cursos de maior
interesse.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MOD
ALI
DAD
ES
DE
ENS
INO
ENS
INO
PRO
FIS
SIO
NAL
–
DIA
GNÓ
STI
CO

atu
al
pol
íti
ca
do
gov
erno federal no país aponta para a necessidade de implantação de cursos de
educação profissional que estejam diretamente integrados à realidade local.
Tal posicionamento é um avanço, se considerarmos que sob esta orientação não
se pode apenas oferecer um curso qualquer. É mister que o mesmo esteja
devidamente integrado à realidade local e que possa, de fato, contribuir
para uma transformação positiva a qualidade de vida daquele aluno.
No que toca, portanto, ao município de Araci, os cursos de
educação
profissional
existentes
são
o
curso
de
magistério,
com
aproximadamente trezentos e oito alunos e o curso de geologia e mineração,
com aproximadamente cento e setenta alunos. O primeiro, oferecido pela
iniciativa pública e o segundo, em escola particular.
Este cenário, ao ser relacionado com a realidade do município,
aponta para algumas lacunas, visto que há em Araci o comércio em franco
desenvolvimento; há uma atividade de turismo relacionada às belezas naturais
da região com baixa exploração; há um conjunto de atividades referentes à
saúde e aos serviços, que exigem profissionais qualificados; profissionais,
preferencialmente formados em escolas de qualidade.
Outros dados que revelam esta necessidade são provenientes do
conjunto de informações econômicas sobre o município. Assim, destacam-se em
Araci:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frota 2007
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Automóvel - Tipo de Veículo

949

Caminhão - Tipo de Veículo
Caminhão trator - Tipo de Veículo
Caminhonete - Tipo de Veículo
Micro-ônibus - Tipo de Veículo
Motocicleta - Tipo de Veículo
Motoneta - Tipo de Veículo
Ônibus - Tipo de Veículo

120
6
213
7
543
62
38

Transações financeiras - 2007
Operações de Crédito
Depósitos à vista - governo
Depósitos à vista - privado
Poupança
Depósitos a prazo
Obrigações por Recebimento

9.264.472,71
1.006.862,53
2.793.689,19
6.275.742,12
970.542,16
4.168,86

Considerando tais aspectos e sabendo que a renda per capta do
município pode melhorar a partir do momento em que é disponibilizada para a
população uma educação de qualidade, pensa-se que o melhor meio seja a
oferta de curós profissionalizantes também, pelo poder público. Dessa forma,
este Plano ao detectar a necessidade de firmação de profissionais
capacitados para os diferentes setores do mercado, apresenta como metas e
ações os elementos abaixo identificados.
METAS
x
x
x
x

Elaboração de uma política pública específica para a
profissional;
Oferta de cursos técnico de educação profissional;
Realização de parcerias com órgãos que trabalham com
profissional;
Oferta de educação continuada para trabalhadores.

educação

educação

AÇÕES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
X

Elaboração
de
uma
política
pública para
ens.
Profissional
X
Assinatura
de parceria
com o SENAI
e SENAC
Oferta
de
cursos
de
atualização
profissional

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Um dos focos do atual governo federal quando assunto é política
educacional, é o trabalho junto à população que não estudou em idade
regular. Dessa forma, a educação com jovens e adultos vem garantido seu
espaço no conjunto de ações governamentais, tanto por meio de programas
iniciais de alfabetização, quanto por meio de cursos voltados para o ensino
fundamental, médio e profissionalizante.
Um dos aspectos que sustentam esse cenário é o fato de haver no
Brasil e em especial na Bahia, um número acentuado de analfabeto e, mais do
que isso, uma disfunção idade-série expressiva. Além disso, a taxa de
escolarização da população em idade escolar apresenta o seguinte quadro:
Taxa de Escolarização Líquida
Fundamental (7 a 14 anos)

Ensino Médio (15 a 17 anos)

75,3

3,6

FONTE:1) IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO DE 2000.
De acordo com a informação presente no Ministério da Educação, há
uma demanda acentuada junto à população cuja freqüência à escola não é
obrigatória, ou seja, apesar de ter matrículas suficientes no Ensino
Fundamental, no Ensino Médio esse dado é mínimo. É, pois, essa população,
que
município
pode
atingir
tanto
com
programas
de
cursos
profissionalizantes, quanto com programas de Educação de Jovens e Adultos.
Outro dado a ser considerado é a taxa de analfabetismo. Segundo
IBGE, o quadro é o seguinte:
Taxa de Analfabetismo
População de 10 a 15 anos

População de 15 anos ou mais

30,70

44,30

Os
dados
mostram,
necessariamente,
que
há
uma
lacuna
significativa quando se trata de pessoas alfabetizadas. Nesse caso, algumas
ações já começaram a ser desenvolvidas pelo município que conta hoje com 76
matrículas na Educação de Jovens e Adultos, espalhadas pelas diferentes
escolas do município. No entanto, ressalta-se que tal número ainda é muito
pequeno se considerarmos a demanda existente e a necessidade de ampliação
desse programa, especialmente agora, quando a EJA faz parte das modalidades
contempladas pelo FUNDEB. Diante desse cenário, as metas propostas para a
Educação de Jovens e Adultos são as seguintes:
Metas
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x
x
x
x
x

Criar condições para que sejam ampliadas as matrícula na EJA;
Propiciar aos alunos um ensino de qualidade e diferenciado;
Criar momentos nas escolas que incentivem a presença de jovens e
adultos que possam retomar os estudos;
Garantir aos docentes condições de trabalho para a formação dos jovens
e adultos;
Propiciar aos alunos um atendimento diferenciado no que toca ao
calendário, sem desrespeitar as determinações legais.
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Ações

2010

Concurso

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
nas X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Material
específico

didático X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Formação
específica

continuada X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sensibilização de pais e X
alunos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Calendário Especial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classes
escolas

docente EJA

2011

regulares

X
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Segundo dados do Censo 2003, a condição sócio-econômica do
portador de deficiência, revela alguns dados comuns a todo Brasil, quais
sejam:
a) No ano 2.000, de um total de 24,6 milhões de pessoas que se declararam
portadoras de deficiência (percentual que representa 14,5% da população
total do país), 19,8 milhões se encontravam na cidade (zona urbana) e
4,8 milhões no campo (zona rural);
b) Embora sendo a região mais populosa do país, o Sudeste é a que
representa a menor população de deficientes, com 13,1% da população;
c) O Nordeste é a região com a maior quantidade de pessoas com
deficiências, 16,8%.
Em junho de 2007 os dados referentes à Educação Especial no
Brasil eram os seguintes:
População total: 169.872.856
População com deficiência: 24.600.256
População de 0 a 17 anos com deficiência: 2.850.604
0 a 4 anos: 370.530
5 a 9 anos: 707.763
10 a 14 anos: 1.083.039
15 a 17 anos: 689.272
18 a 24 anos: 1.682.760
Esses números, quando traduzidos em matrículas, entre os anos de
1998 a 2006, revelam os seguintes dados
x
1998 – 337.326
x
1999 – 374.699
x
2000 – 382.215
x
2001 – 404.743
x
2002 – 448.601
x
2003 – 504.039
x
2004 – 566.753
x
2005 – 640.317
x
2006 - 700.624
Entre 1998 e 2006, houve, portanto, um crescimento de 107,6% no
total das matrículas de alunos com Necessidades Educacionais Especiais. No
caso específico do Estado da Bahia, os números da matrícula na Educação
Especial, entre 2002 e 2006, revelam o seguinte:
x
2002 - Total
classes especiais
x
2003 - Total
classes especiais
x
2004 - Total
classes especiais
x
2005 - Total
classes especiais

de 18.457 matrículas sendo 14.333 (77,6%) em escolas
e
4.124 (22,4%) em escolas comuns (inclusão)
de 21.096 matrículas sendo 15.306 (72,5%) em escolas
e 5.790 (27,5%) em escolas comuns (inclusão)
de 31.124 matrículas sendo 16.458 (53%) em escolas
e 14.666 (47%) em escolas comuns (inclusão)
de 38.404 matrículas sendo 17.250 (45%) em escolas
e 21.154 (55%) em escolas comuns (inclusão)

e
e
e
e
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x
2006 - Total de 35.906 matrículas sendo 17.008 (47,3%) em escolas e
classes especiais e 18.898 (52,7%) em escolas comuns (inclusão)
x
Crescimento de 18,6% das matrículas em escolas e classes especiais
entre 2002 e 2006
Registra-se, portanto, um crescimento de 358% das matrículas em
escolas comuns (inclusão) entre 2002 e 2006.
Passando para o município de Araci, há o registro de crianças
com necessidades especiais estudando em salas de aula dita regulares. No
entanto, para que haja a garantia de ensino de qualidade a esse número de
alunos matriculados, alguns objetivos e ações são necessários.
METAS
x
x
x
x
x

Ampliar o número de alunos com necessidades especiais
regulares;
Oferecer profissionais devidamente preparados para atuar
especial;
Garantir condições de infra-estrutura nas escolas para o
permanências de alunos com necessidades especiais;
Oferecer material didático específico;
Buscar parcerias que possam incrementar os processos de
município.

nas

escolas

na educação
acesso e a

inclusão no

AÇÕES

Elaboração de
uma
política
pública
para
educação
especial
Assinatura de
parceria
com
entidades
de
E. Especial
Capacitação de
docentes
Reforma
de
escolas
para
recebimento de
alunos da EE
Assinatura de
projetos com o
FNDE-MEC
Aquisição
de
material
escolar
Integrar ações
das

201
0
X

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Secretarias de
Saúde,
Assistência
Social
e
Educação para
apoio
ao
desenvolviment
o da Educação
Especial
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EDUCAÇÃO NO CAMPO
O município de Araci vem desenvolvendo desde o início dos
anos 2000, um conjunto de ações relacionadas à educação no campo. Tais
ações passam desde a criação de regionais educacionais aptas a atender a
população que habita na zona rural do município até a adoção do método CAT
(conhecer, agir e transformar) em algumas escolas da área rural.
O trabalho com o CAT tem como objetivo principal a integração do
aluno à realidade na qual está inserido. No entanto, tal fato não é dado de
forma isolada; junto ao aluno está a sua família que também é engajada no
processo de construção da aprendizagem. Essa inserção é feita através da
participação dos familiares dos alunos nas atividades realizadas pela
escola, seja através da resposta a questionamentos levados pelos alunos,
seja através da atuação direta em sala de aula visando a aprendizagem
referente ao cotidiano local de produção no campo. Dessa maneira, a
formação de quem estuda no campo e que utiliza a metodologia do CAT, tem
como meta final a fixação do aluno naquele espaço, apto a conhecer e pronto
para agir e transformar a sua realidade de forma responsável, sustentável e
criticamente correta.
Ressalta-se
que
sendo
o
CAT
uma
política
educacional
desenvolvida por uma organização não-governamental (ONG), o Movimento de
Organização Comunitária (MOC), o mesmo não pode ser considerado uma
política de estado. Diante desse fato, sendo uma política de governo,
registra-se nesse plano a recomendação do uso desse método de ensino, não
colocando-o como obrigatório a todos os dirigentes nos próximos dez anos,
principalmente diante do fato de que a política de estado atual, a Escola
Ativa pode vir a ser implantada caso assim deseje o município.
Atualmente, o maior número das matrículas de Araci está
concentrado no campo. Dessa forma, o processo de educação no campo merece
uma atenção especial. Atualmente, o número de matrículas no campo
corresponde a 2.480 alunos.
A
aceitação
do
CAT,
no
entanto,
não
significou
um
comprometimento por parte de todos os docentes, visto que nem todos seguem
o referido método. Diante dessa realidade, é possível afirmar que a
educação no campo ainda não está devidamente alinhada àquela realidade e
que pais, alunos e escola, devem trabalhar juntos para que a realidade de
tais famílias possa ser transformada através de ações educacionais que
estejam associadas ao cotidiano e às necessidades das diferentes regionais
educacionais que constituem o sistema municipal de ensino.
O atual quadro de matrículas no campo revela um total de 2.480
alunos, distribuídos em escolas que aderiram ao CAT. Estes números, quando
associados aos problemas antes citados, levam à busca dos seguintes
objetivos e ações.
OBJETIVOS
x
x
x

Elaboração de ações específicas para a educação no campo;
Oferta de profissionais devidamente qualificados para exercer a função
de professor do ensino fundamental, compromissado com o métodos de
ensino definido nas escolas;
Realização da supervisão nas escolas rurais para sua avaliação;
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x

Maior parceria com a comunidade de onde vêm os alunos;

Elaboração
de
uma
política
pública para
educação
no
campo
Assinatura
de
parceria
com
entidades
que
contribuam
para a Ed.
no campo
Capacitação
de docentes
Reforma
de
escolas para
recebimento
de alunos
Assinatura
de
projetos
com o FNDEMEC
Aquisição de
material
escolar
Construção
de
escola
agrícola
Avaliação
dos
profissionai
s envolvidos
com a Ed. no
campo
Aproximação
com
a
comunidade
através
de
programas
associados à
merenda
escolar
Fiscalização
das
escolas
para
a
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devida
avaliação

VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A aprovação do Fundo para o Desenvolvimento e Valorização do
Magistério – FUNDEF, no final dos anos 1990, fez com que a condição do ser
professor

fosse

profundamente

modificada

em

todo

país.

Assim,

com

a

garantia dada por lei da aplicação de parte do FUNDEF na valorização do
magistério, viu-se um conjunto de acontecimentos transformar a carreira
docente: os salários foram aumentados, as condições de trabalho melhoraram,
planos

de

carreira

que

permitiam

o

crescimento

e,

ao

mesmo

tempo,

incentivavam o crescimento profissional do professor, foram aprovados.
Recentemente, atendendo a um clamor
transformado

em

FUNDEB

e

o

foco

desse

fundo

histórico, o FUNDEF foi
deixou

de

ser

o

ensino

fundamental, passando a abranger toda Educação Básica. O resultado imediato
da aprovação do FUNDEB foi, portanto, a ampliação do número de docentes
cuja valorização está a cargo da Secretaria Municipal de Educação. Assim,
docentes da Educação Infantil desde o 0 até os 5 anos, passam a ter
formação diferenciada; creches e

pré-escolas devem funcionar como qualquer

outra instituição escolar. A valorização do profissional do magistério,
portanto, deve assegurar a presença desse profissional que atua diretamente
com a educação infantil.
Contando atualmente com cerca de 460 docentes, o município de
Araci trabalha apenas com docentes concursados, porém, dentre esses, nem
todos

tem

formação

superior

concluía,

o

que

reforça

a

necessidade

de

formação do docente.
Através do apoio que é dado aos docentes que estão cursando a
faculdade, os professores em exercício de Araci usufruem de um benefício
previsto em lei. No entanto, situações atípicas ainda existem, propiciando,
por exemplo, o afastamento do professor habilitado, da sala de aula, ou o
professor

que

mesmo

concursado,

se

nega

a

fazer

um

curso

superior.

Distorções como estas devem ser corrigidas, até porque ao habilitar-se e
ascender na carreira, nada mais correto que esse professor tanto
sala

de

aula,

espaço

para

o

qual

foi

devidamente

assuma a

preparado,

quanto

mantenha-se em constante formação.
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Observando

esse

contexto,

para

melhor

atender

aos

anseios

referentes à valorização do magistério, o a Comissão do PDME, enquanto
conjunto

representativo

de

setores

ligados

à

educação

no

município,

respondeu às seguintes questões:
1.

Que

ações

o

município

de

Araci

deve

desenvolver

para

a

valorização e a formação do magistério público municipal ?
2.

Que estratégias você sugere para formação continuada?

3.

Qual a sua visão particular da atual conjuntura educacional de

Araci?
4.

Como você gostaria que fosse?

O conjunto das repostas ajudam a compor um pouco da visão dos
docentes

acerca

do

cenário

educacional

em

Araci.

Assim,

destaca-se

a

necessidade de aprovação do plano de carreira, a realização de concursos
públicos, a necessidade de um maior esclarecimento acerca dos direitos e
deveres

dos

docentes

contratados

e,

principalmente,

a

necessidade

de

reforço ao compromisso docente para com as funções do magistério.
Em

meio

a

tais

definições,

entende-se

que

a

valorização

do

magistério envolve outras áreas, tais como a melhoria nas condições de
trabalho, com a oferta de escolas mais equipadas, bibliotecas atualizadas,
transporte para o trabalho, salas de estudo e para reuniões de professores,
acesso

a

computadores

com

internet

e

deverão

ser

a

materiais

didáticos

mais

atualizados.
Essas

proposições

concretizadas

com

recursos

provenientes do Governo Federal, seja por meio do FUNDEB, seja por meio de
programas desenvolvidos pelo FNDE. Além disso, também serão utilizados
recursos do município em programas de formação profissional e valorização
do magistério.
Fundamentado das respostas dadas, no que toca especificamente a
ações que levem à valorização do magistério, este Plano Decenal apresenta
os seguintes objetivos a serem cumpridos:
METAS
x

Propiciar a constante valorização dos profissionais do magistério;

x

Oferecer

boas

condições

de

trabalho

para

professores

e

outros

profissionais do magistério;
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x

Aprovar

o

Plano

de

Carreira,

ajustando

distorções

e

aplicando

a

avaliação de desempenho nele prevista;
x

Propiciar espaços e apoios para que os profissionais do magistério
possam dar continuidade aos seus estudos;

x

Organizar a vida funcional dos docentes, lotando-os em suas unidades de
trabalho e definindo suas áreas de atuação;

x Avaliar o professor e seu trabalho;
x Promover encontros nos quais os docentes possam obter informações sobre
seus direitos, deveres, gestão da educação e outras temáticas;
x

Minimizar ao máximo o número de docentes contratados.
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Quadro: Metas para a Valorização do Magistério

Ações

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Realizar
cursos
e
seminários
que
visem
à
qualificação e atualização constante do professor
Manter um setor de planejamento, acompanhamento e
avaliação das ações realizadas nas escolas
Melhorar a infra-estrutura física e técnica das
escolas
Aprovar o Plano de Remuneração e Carreira do
Magistério
Manter atualizados setores educacionais, tais
como: a secretaria de educação e a assessoria
pedagógica do município, no que toca a livros e
revistas para estudo dos professores
Incentivar a pesquisa e melhorar o acervo do
Centro Cultural
Realizar concursos que garantam a seleção de
profissionais devidamente capacitados
Apoiar iniciativas de formação continuada
Organizar a vida funcional do docente concursado
Realizar avaliações junto aos professores
Seminários de informação aos docentes
Criação de um momento definido especialmente para
o planejamento dos docentes, dentro da escola.
Criação de Previdência e oferta Plano de Saúde
para os docentes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
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GESTÃO FINANCEIRA
Diagnóstico
A realização dos objetivos e metas expostos anteriormente terá
como lastro financeiro os percentuais definidos na Constituição Federal, na
Lei do FUNDEB e na Lei Orgânica do Município.
entanto,

poderão

ser

ampliados

com

a

Tais

realização

percentuais,
de

parcerias

no

público-

privadas, considerando-se que a educação é um bem público não podendo,
conseqüentemente, ser usada como propaganda de empresas. E sendo assim, em
tais parcerias deve ficar explícito o caráter de Responsabilidade Social da
Empresa, bem como as possibilidades de ganho com a isenção de impostos pela
aplicação em ações sociais.
Dos valores definidos nos orçamentos anuais do Município para a
educação, o percentual obrigatório, a ser aplicado pela Prefeitura, deve
contemplar em sua lei orçamentária as metas a serem atingidas descritas
nesse plano. Algumas dessas metas, por sua vez, para que sejam atingidas,
devem constar no orçamento de todos os anos referentes a este Plano de
Educação. Tais ações seriam as seguintes:
a)formação de professores;
b)ampliação de escolas;
c)ampliação do acervo na biblioteca a ser construída;
d)implementação de recursos de informática;
e)formação de técnico-administrativo;
f)melhoria nos salários dos servidores da educação.
A observância desses pontos na lei orçamentária anual é de vital
importância para que as ações e metas definidas nesse plano possam ser
cumpridas. Para tanto, estabelece-se como objetivos e metas, os dados a
seguir discriminados.
Metas
x

Criar mecanismos que possibilitem o cumprimento das metas previstas
no PDME;

x

Garantir recursos para o pagamento de docentes e funcionários;

x

Integrar ações do Plano Plurianual ao que propõe este PDME;

x

Estimular e apoiar tecnicamente o Conselho Municipal de Educação;

x

Aperfeiçoar o regime de colaboração entre o Município, o Estado e a
União;

33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
228 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
x

Estimular a participação da comunidade na gestão e fiscalização dos
recursos da educação.
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Quadro ..........: Ações da Gestão Financeira do PDME
Ações

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Garantir, através da Lei de Orçamento Anual, os X
recursos necessários para a realização de ações
definidas no PDME;
Participar do conjunto de programas oferecidos X
pelo Governo Federal que disponibilizam recursos
para o aperfeiçoamento dos professores, aquisição
de material didático e outros.
Participar de programas de diferentes Ministérios X
que
possam
disponibilizar
recursos
para
a
educação,
voltando-se
para
a
melhoria
da
qualidade de vida, tais como: programas de
merenda escolar e de saúde.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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G

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DECENAL
Este Plano Decenal Municipal de Educação do Município de Araci Bahia deverá ser avaliada a cada dois anos, a contar do primeiro ano após a
sua entrada em vigor, a saber: 2009.
Nos momentos de avaliação do Plano, deverão ser observadas as
metas e os objetivos cumpridos e aqueles que ainda não foram atingidos. Tal
análise será desenvolvida através de seminários promovidos pelo Conselho
Municipal

de

Educação

que

deverá

produzir

um

texto

analítico

sobre

o

assunto, a ser disponibilizado à população. Esses seminários, por sua vez,
serão realizados com base no trabalho de uma Comissão específica para a
avaliação do PDME, que deverá ser assim constituída:
a) Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação;
b) Dois representantes do Conselho Municipal de Educação;
c) Um representante do Poder Legislativo;
d) Um representante dos docentes municipais;
e) Um representante dos docentes da iniciativa privada;
f) Um representante dos docentes estaduais;
g) Um representante discente;
h) Um representante dos pais;
i) Um representante do sindicato dos profissionais de educação.
Além de avaliar as realizações referentes ao PDME e colocar a
população a par das mesmas, é necessário que, com esta avaliação, fiquem
indicadas as metas mais urgentes a serem alcançadas, as que precisam de
maior atenção e as que estão sendo gradualmente implementadas. A tônica nos
debates

deverá

ser

a

qualidade

das

metas

realizadas

e

dos

objetivos

atingidos, segundo o estabelecido no PDME.
Para

que

tais

ações

sejam

realizadas,

vale

ressaltar,

é

fundamental que haja a participação da comunidade escolar, a ação efetiva do
poder

público,

uma

gestão

responsável

da

Secretaria

de

Educação

e,

sobretudo, o compromisso dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
junto ao cumprimento do que foi definido no Plano. Com a participação de
todos, cada avaliação a ser realizada, periodicamente, deverá tomar como
base o aprendizado referente à avaliação anterior, garantindo-se um processo
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contínuo que irá, em última instância, servir ao poder público no processo
de elaboração e implementação de políticas públicas sociais voltadas para o
desenvolvimento e qualidade da educação municipal.
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LEI Nº041.
Altera, dá Nova Redação, e Acrescem
Artigos, Incisos, Parágrafos e Alíneas
à Lei n° 668/91, que Instituiu o Fundo
Municipal de Saúde - FUNSAUDE.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

Art. 1º. O Art. 5º e o Parágrafo único da Lei n. 668/91, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Araci/Ba tem por
objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados
ao desenvolvimento das ações de atendimento da saúde da população,
executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e compreendem:
I - atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e
hierarquizado;
II - vigilância sanitária;
III - vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e
coletivo correspondentes;
IV - controle e fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele
compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações
competentes das esferas federais e estaduais.
§ 1º. O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria
Municipal de Saúde, ou ao Prefeito Municipal.
§ 2º. São atribuições do Prefeito Municipal:
I - nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde ou assumir a
coordenação;
II – assinar cheques com o responsável pela tesouraria ou delegar a função
ao Secretário Municipal de Saúde.
§ 3º. São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:
I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação
dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;
II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no
Plano Municipal de Saúde;
III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo
do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
IV – submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de
receita e despesa do Fundo;
V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações
mencionadas no inciso anterior;
VI-subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de
prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;
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VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso;
VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente como
Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.
§ 4º. São atribuições do Coordenador do Fundo:
I - preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem
encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo
referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos
das receitas do Fundo;
III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura
Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao
Fundo;
IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de
instrumentos médicos;
c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do
Fundo.
V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as
demonstrações mencionadas anteriormente;
VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de
saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;
VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as
demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo
Municipal de Saúde;
VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, análise e avaliação da
situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas
demonstrações mencionadas;
IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de
prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a
saúde;
X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, pelo setor
privado na forma mencionada no inciso anterior;
XI - manter o controle e avaliação da produção das unidades integrantes da
rede municipal de saúde;
XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios
de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede
municipal de saúde.
Art. 2º. O Art. 6º da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 6º. São receitas do Fundo:
I - transferências oriundas do orçamento da União e da Seguridade Social, do
orçamento estadual, 15% do orçamento próprio municipal, como decorrência do
que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal e a Emenda
Constitucional Nº 29/2000.
II - alienações patrimoniais e os rendimentos e os juros provenientes de
aplicações financeiras;
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III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de
higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal,
bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas
que o Município vier a criar;
V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias
oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras
transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de
convênios no setor;
VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente
em conta especial mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.
§ 2° A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de
programação;
II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.
§ 3° As liberações de receitas por parte do Município, conforme estipulado
nos incisos IV e V deste artigo serão realizadas no máximo no 10º (décimo)
dia útil do mês seguinte àquele em que se efetivaram as respectivas
arrecadações.
Art. 3º. O Art. 7º da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 7º. Constituem o Fundo Municipal de Saúde:
I – ativos:
a) disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das
receitas especificadas;
b) direitos que porventura vier a constituir;
c) bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do
Município;
d) bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de
saúde;
e) bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do
Município.
Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos
vinculados ao Fundo.
II – passivos:
a) obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a
assumir para a manutenção e o funcionamento do sistema municipal de saúde.
Art. 4º. O Art. 8º da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 8º. O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e
os programas de trabalho governamental, observados o Plano Plurianual e a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do
equilíbrio.
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§ 1º O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do
Município, em obediência ao princípio da unidade.
§ 2º O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e
na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 5º. O Art. 10 da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 10. A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo
evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema
municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na
legislação pertinente.
Art. 6º. O Art. 11 da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 11. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das
suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, e de informar,
inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de
concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados
obtidos.
Art. 7º. O Art. 12 da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 12. A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.
§ 1º A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos
custos dos serviços.
§ 2º Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e
de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela
Administração e pela legislação pertinente.
§ 3º As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a
contabilidade geral do Município.

Art. 8º. O Art. 13 da Lei n. 668/91, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 13. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário
Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão
distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.
Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o
exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua
execução.
Art. 9º. Nenhuma
autorização orçamentária.

despesa

será

realizada

sem

a

necessária
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Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões
orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e
especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.
Art. 10. A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:
I - financiamento total ou parcial de programas integrados de
saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;
II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal
dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem
da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
III - pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito
privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde,
observado o disposto no parágrafo 1º, do art. 199 da Constituição Federal;
IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
V – construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de
imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;
VII
desenvolvimento
de
programas
de
capacitação
e
aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde e dos conselheiros de saúde;
VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e
inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados
no art. 1º da presente Lei.
Art. 11. A execução orçamentária das receitas se processará
através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.
Art. 12. O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 27 de abril de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N°042.
Dispõe sobre
Gratuito
de
providências.

o Termo de Concessão
Bem
Público,
e
dá

de Uso
outras

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar protocolo
para concessão de uso de bem público, do imóvel localizado na saída da
estrada que liga Araci ao Poço Grande, onde funciona a beneficiadora de
leite (LATICÍNIO), em prol da Cooperativa Comercial, Produtiva de
Beneficiamento e Serviços de Araci ltda – CARUA.
Parágrafo Único. A concessão que se refere este artigo tem por
objetivo criar as condições, no interesse comum, do melhoramento das
condições econômicas dos produtores familiares do município, permitindo
otimizar a cadeia produtiva de leite de cabra na região, com a venda de
produtos derivados do mesmo.
Art. 2°. O prazo da concessão de uso gratuito do bem público será
de 10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual período, se for da
conveniência do Município de Araci.
Art. 3°. O imóvel cedido reverterá ao patrimônio do Município de
Araci, na ocorrência do desvio da finalidade na utilização, ou na hipótese
de não ser colocado em funcionamento para atingir os objetivos conforme o
Art. 1°, Parágrafo Único desta Lei, no prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, sem direito a indenização ou outro tipo de vantagem ao concessionário.
Art.4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5°. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 10 de março de 2010.

_________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N° 043
Altera dá nova redação, e acrescem incisos
e parágrafo à Lei n° 019/98, que dispõe
sobre a Política Municipal de Atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente e
dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. O Art. 15 da Lei n°019/98, passa a vigorar acrescido do
inciso V, e nova redação do inciso IV:
“Art.15........................................................”
IV - aprovação prévia em avaliação de suficiência, promovida pela Comissão
Eleitoral, versando sobre conhecimento dos princípios e normas gerais do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) e Língua Portuguesa,
sendo necessário o aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento).
V - ensino médio completo, até a data da posse, comprovado por diploma
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Art. 2°.
seguinte redação:

O

Art.

16

da

Lei

n°019/98,

passa

a

vigorar

com

a

“Art. 16. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será
convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
mediante edital publicado na imprensa local e afixado em logradouros
públicos, nos 06 (seis) meses que antecedem o término do mandato dos
Conselheiros Tutelares.
Art. 3°.
seguinte redação:

O

Art.

22

da

Lei

n°019/98,

passa

a

vigorar

com

a

“Art. 22. Definidos os candidatos que concorrerão ao pleito, após previa
aprovação na avaliação de suficiência prevista no art. 15, IV, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convocará eleição,
mediante edital publicado na imprensa local e afixado em logradouros
públicos, especificando dia, horário, local e remuneração, bem como a lista
dos candidatos habilitados.
Art. 4º. O Art. 23 da Lei n°019/98, passa a vigorar com nova
redação e acresce o parágrafo único:
“Art. 23. Para realização do pleito eleitoral, devem ser utilizadas cédulas
que serão confeccionadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
do Adolescente e da Comissão Eleitoral,
aprovado pelo respectivo Conselho.

mediante

modelo,

previamente,

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e a Comissão Eleitoral poderão solicitar à Justiça Eleitoral
urnas eletrônicas para realização das eleições.
Art. 5º. O Art. 38 da Lei nº 019/98, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art 38. A remuneração do membro do Conselho Tutelar será de R$1.020,00(um
mil e vinte reais).
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, 28 de abril de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 044.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para aquisição de Terrenos na zona
rural deste Município, para construção de
unidades escolares, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir no
Município de Araci, terrenos localizados nos povoados de Várzea da Pedra,
Caldeirão Novo, Lagoa da Lage, Tanque Cavado, Lagoa do Boi, Perpétua, Rua da
Palha, Retirada e Balaio, para a construção de unidades escolares.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I
possibilitem
técnicos.

–
a

praticar e
execução da

assinar contrato, aditivos e termos que
presente Lei, inclusive contratar projetos

II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$
90.000,00 (noventa mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61– AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ................................ R$ 90.000,00
TOTAL ......................................................... R$ 90.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 28 de abril de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 045.
Dispõe sobre a concessão de aumento aos
servidores
públicos
municipais
da
carreira do Magistério, e dá outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
aos professores da rede pública de ensino, aumento salarial no percentual de
4,00% (quatro pontos por cento), no mês de junho de 2010, tendo como base de
cálculo os vencimentos do mês de maio de 2010.
Parágrafo Único. O aumento mencionado no caput deste artigo, no
percentual de 4,00% (quatro pontos por cento), abrange somente aos
servidores da carreira do magistério dos níveis PN1 40 HORAS, PN2 20 HORAS,
PN2 40 HORAS, PN3 20 HORAS e PN3 40 HORAS, incluindo-se aí os cargos em
comissão de direção, vice-direção, coordenação e orientação.
Art. 2º. O aumento de que trata esta Lei não se aplica aos
subsídios dos agentes políticos municipais.
Art. 3º. O aumento salarial será concedido mediante a estimativa
de

impacto

orçamentário-financeiro

no

exercício,

a

declaração

de

que

o

aumento de despesa tem adequação orçamentária e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e declaração de que a
despesa total com pessoal está compreendida dentro dos limites estabelecidos
pelos Arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de
dotações pertinentes do Orçamento Municipal para o presente exercício.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de junho de 2010.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI Nº 046.
Dispõe sobre a delimitação do Perímetro
Urbano da Cidade de Araci/BA, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. Dá nova delimitação aos Perímetros Urbanos do Município
de Araci, conforme descrito:
Marco 01 – Riacho da Cal estrada para Poço Grande (Longitude: -38.974 /
Latitude: -11.3325);
Marco 02 – Estrada para Barreira (Longitude: -38.9677 / Latitude: 11.3223);
Marco 03 – Fazenda Guanabara estrada para João Vieira (Longitude: -38.9597 /
Latitude: -11.3191);
Marco 04 – BR 116 sentido Araci - Tucano (Longitude: -38.9468 / Latitude: 11.3175);
Marco 05 – Estrada saindo do bairro da Bombinha para a comunidade do Jacú
(Longitude: - 38.9444 / Latitude: - 11.3378);
Marco 06 – Estrada para Nova Soure (Longitude: -38.9442 / Latitude: 11.3468);
Marco 07 – Estrada para o povoado do Setor (Longitude: - 38.9567 / Latitude:
- 11.3538);
Marco 08 – Antiga BR 13 (Longitude: - 38.9643 / Latitude: -11.3626);
Marco 09 – Santo Cruzeiro, estrada para Conceição do Coité (Longitude: 38.9759 / Latitude: -11.3482), segue em reta até o ponto inicial.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de junho de 2010.

_________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 049.
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS, e do
Conselho
Gestor
do
Fundo
Municipal
de
Habitação de Interesse Social - FMHIS.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
CAPITULO I
DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Seção I
Objetivos e Fontes
Art. 1º.
Esta Lei cria o Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS e institui o Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social - FMHIS.
Art. 2°. Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social –
FMHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar
recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas
habitacionais de interesse social direcionadas à população de menor renda.
Art. 3°. O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS é constituído por:
I – dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na
função de habitação;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao
FHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos externos e internos
para programa de habitação;
IV – contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas,
entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
V - receitas operacionais ou patrimoniais de operações realizadas
com recursos do FHIS;
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
Seção II
Do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS
Art. 4°. O Fundo Municipal de
(FMHIS) será gerido por um Conselho Gestor.

Habitação

de

Interesse

Social
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Art. 5°. O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e
fiscalizador, que será composta por 18 (dezoito) membros, sendo 09 (nove)
titulares e 09 (nove) suplentes, representantes de entidades públicas e
privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação,
tendo
como
garantia
o
princípio
democrático
de
escolha
de
seus
representantes e a proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes
de movimentos populares, sendo constituída da seguinte forma:
02 Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
02 Representantes da Secretaria Municipal da Administração e Desenvolvimento
Econômico;
02
Representantes
da
Secretaria
Municipal
da
Infra
Estrutura
e
Desenvolvimento Urbano;
02 Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura;
02 Representantes da Câmara Municipal;
04 Representantes de Sindicatos;
04 Representantes das Associações de Bairro.
§1°. O regulamento do Conselho Gestor será estabelecidos pelos
membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.
§2°. O mandato do Conselho Gestor do FMHIS será de 02 (dois)
anos, podendo ser prorrogado por igual período.
§3°. A Presidência do primeiro mandato do Conselho Gestor do
FMHIS será exercida pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social.
§4°.

O

Presidente

do

Conselho

Gestor

exercerá

o

voto

de

qualidade.
§5°. Competirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao exercício de suas
competências.
Seção III
Das aplicações dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social - FMHIS
Art. 6°. As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a
ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que
contemplem:
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários,
regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse
social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e
equipamentos urbanos, complementares aos
programas
habitacionais de
interesse social;
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V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reformas
de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse
social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo
Conselho-Gestor do FMHIS;
Parágrafo único. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada
à implantação de projetos habitacionais.
Seção IV
Das Competências do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social - FMHIS
Art. 7°. Ao Conselho Gestor do FMHIS compete:
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para priorização de
linhas de ação, alocação de recursos do FMHIS, e atendimento dos
beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a
política e o plano Municipal de habitação;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação de metas anuais e
plurianuais dos recursos do FMHIS;
III – fixar critérios para priorização de linhas de ações;
IV – deliberar sobre as contas do FMHIS;
V – dirimir dúvidas quanto às normas regulamentares, aplicáveis
ao FHIS, nas matérias de sua competência;
VI – aprovar seu regimento interno.
§1°. As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput
deste artigo, deverá observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal
n° 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber
recursos federais.
§2°. O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das
formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à
moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos
previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas
objeto de intervenção, de números e valores dos benefícios e dos
financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e
fiscalização pela sociedade.
§3°. O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências publicas e
conferências representativas dos segmentos sociais existentes, para debater
e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais
existentes.
CAPITULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITORIAS E FINAIS.
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Art. 8°. Esta Lei será implantada em consonância com a Política
Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social.
Art.9°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 10. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 30 de junho de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_______________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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EstadodaBahia
PraçaNossaSenhoradaConceição,04–Centro–CEP48760000
Fone:(75)32662144email:gabinete@araci.ba.gov.br


DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

CAPÍTULO II - DAS METAS E RISCOS FISCAIS

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

CAPÍTULO IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS

CAPÍTULO V - DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO
DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS
ORÇAMENTOS

CAPÍTULO VI - DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXOS
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LEI N° 050.
Dispõe sobre as diretrizes
para o exercício de 2011,
providências.

orçamentárias
e dá outras

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Das Disposições Preliminares
Art. 1°. São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do
Município para o exercício financeiro de 2011, em conformidade com o
disposto no art. 165, § 2° da Constituição Federal e no art. 159, § 2°, da
Constituição Estadual e na Lei complementar n° 101, de maio de 2000,
compreendendo:
I – As prioridade e metas da administração

Pública Municipal;

II – As metas e riscos fiscais;
III – A organização e estrutura dos orçamentos;
IV – As diretrizes para elaboração e elaboração e execução dos
orçamentos;
V – Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
VI – As disposições sobre alterações na legislação tributária do
Município;
VII – As
encargos sociais;

disposições

relativas

às

despesas

com

pessoal

e

VIII – As disposições sobre a dívida pública municipal e operação
de créditos;
IX – As disposições gerais.
CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art.
2°.
Constituem
prioridades
da
Administração
Pública
Municipal para o exercício de 2011, os Programas indicados no Anexo 1 desta
Lei.
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§ 1°. As metas ações de cada programa prioritário constante do
Anexo referido no caput deste deverão estar de acordo com aquelas
especificadas no PPA – Plano Plurianual - 2010/2013, sendo que por se tratar
de um ano atípico, onde a elaboração da LDO antecede a elaboração do PPA, o
Anexo 1, será incorporado automaticamente a esta Lei, depois de devidamente
apreciado e aprovado pelo legislativo Municipal.
Art. 3°. No estabelecimento das ações que serão contempladas na
Lei Orçamentária do exercício de 2011 a Administração Municipal Observará as
seguintes diretrizes gerais:
I – Valorização do setor público como gestor de bens e serviços
essenciais;
II – Austeridade na utilização dos recursos públicos;
III – Fortalecimento da capacidade de investimento do Município,
em particular para as áreas sócias básicas e de infra-estrutura econômica.
IV – Empreender
educacionais e culturais.

iniciativas

e

ações

V – Priorização para os projetos de
proteção para criança, saúde e saneamento básico;

sociais,

educação

econômicas,

fundamental,

VI – Preservação do interesse público e defesa de seu patrimônio,
inclusive ambiental;
VII – Obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária
municipal, através da instituição e regulamentação dos tributos que sejam de
sua competência tributária, bem como o estabelecimento de sistema adequado
de fiscalização, arrecadação, controle e cobrança de tributos e da dívida
Ativa.
VIII – Modernização e ampliação de infra-estrutura, identificação
da capacidade produtiva do município, com o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com outras esferas do
governo, bem como a iniciativa privada.
Art. 4°. As prioridades e metas de que trata este capitulo terão
precedência na alocação de recursos nos orçamentos para o exercício de 2011,
não se constituindo limites limite à programação das despesas.
CAPÍTULO II
DAS METAS E RISCOS FISCAIS
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Art. 5°. Integram a presente lei os anexos estabelecidos nos §§
1° e 3º do art. Da lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,
denominada lei de responsabilidade Fiscal.
Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo estão
em consonância com as orientações contidas no Manual de Elaboração do Anexo
de Riscos fiscais e do Relatório de Gestão fiscal, aprovado pela portaria
STN n.° 577 de 15 de outubro de 2008.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 6°. Para fins de organização, estruturação e execução dos
orçamentos, conceituam-se:
I – Programa – instrumento de organização da ação governamental,
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II – Atividade –instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação do governo;
III – Projeto – instrumento de programação para
alcançar
o
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorra para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – Operação especial- as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços;
V – Função – o maior nível de agregação das diversas áreas
despesa que competem ao setor público;
VI – Sub-função – a partição da função,
determinado subconjunto de despesa do setor público;

visando

a

da

agregar

VII – Categoria de programação – a identificação da despesa
compreendendo sua classificação em termos programas, projetos, atividade e
operações especiais, função e sub-função;
VIII – Transposição – o deslocamento de
programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

uma

categoria

de
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IX – Remanejamento – a mudança de dotações de uma categoria de
programação para outra no mesmo órgão;
X – Transferência – o deslocamento de recursos da reservas de
contingência para a categoria de programação, de uma função de governo para
outra, ou de um órgão para o outro;
XI – reserva de contingência – a dotação global sem destinação
específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programação
ou grupo de despesas, que será utilizada como fonte para atendimento de
passivos contingente, outros riscos e eventos fiscais imprevistos;
XII – Passivos contingentes – questão pendente de decisão
judicial que podem determinar o aumento da dívida pública, se julgados
procedentes ocasionará impacto sobre a política fiscal, a exemplo de ações
trabalhistas e tributárias; fianças e avais concedidos
por empréstimo;
garantias concedidas
em operações de crédito, e outros riscos fiscais
imprevistos;
XIII – Créditos
adicionais – as autorizações de despesas não
computadas ou insuficientemente dotadas que modifiquem o valor original da
Lei de Orçamento;
XIV – Crédito adicional suplementar as autorizações de despesas
destinadas a reforçar projetos ou atividade existentes na Lei Orçamentária,
que modifiquem o valor global dos mesmos;
XV – Crédito adicional especial as autorizações de despesas,
mediante lei especifica, destinadas a criação de novos projetos ou
atividades não contemplados na Lei Orçamentária;
XVI – Crédito adicional extraordinária as autorizações de
despesas, mediante decreto do poder Executivo e posterior comunicação ao
Legislativo, destinada a atender
necessidades imprevisíveis e urgente em
caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública;
XVII – Unidade orçamentária –consiste em cada um dos Órgãos,
Secretárias, Entidades, Unidade ou Fundos da Administração Pública
Municipal, direta ou indireta, para qual a Lei Orçamentária consigna dotação
orçamentárias específicas;
XVIII – Unidade gestora – Unidade orçamentária ou Administrativa
investida de competência e poder digerir recursos orçamentários e
financeiros, próprios ou decorrentes de descentralização;
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XIX – Órgão – Secretaria ou Entidade desse mesmo grau, integrante
da estrutura Organizacional Administrativa do Município, aos quais estão
vinculados as respectivas Unidades Orçamentárias;
XX – Quando de Detalhamento da Despesa (QDD) – instrumento que
detalha, operacionalmente, os projetos e atividades constantes da Lei
Orçamentária Anual, especificando a Categoria Econômica. O Grupo de Despesa
e o Elemento de Despesas constituindo – se em instrumento de execução
orçamentária e gerência;
XXI – Alteração do Detalhamento da Despesa – a inclusão ou
reforço de dotações de elementos, dentro do mesmo projeto, atividade,
categoria econômica e grupo de despesa.
Art.
7°.
Os
Orçamentos
Fiscais
e
da
Seguridade
social
discriminarão a despesa por unidade orçamentária, funções e sub-funções de
governo, programa, projetos e atividades, com sua respectiva dotações por
grupo de natureza de despesas, modalidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 8°. A classificação de despesa, segundo sua natureza,
observará o esquema constante da Portaria Interministerial
n° 163, de 4
maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com suas alterações posteriores, compondo – se
de categoria
econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa.
§ 1°. As categorias econômicas são: Despesas Correntes e Despesas
de Capital, identificada respectivamente pelos códigos 3 e 4.
§ 2°. Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de
elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto,
conforme discriminados a seguir:
I – Pessoal e encargos Sociais-1;
II – Juros e Encargos da Dívida-2;
III – Outras despesas Correntes-3;
IV – Investimentos-4;
V – Inversões Financeiras-5;
VI – Amortização da Dívida-6.
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§ 3°. A Reserva de Contingência, prevista no art. 27 desta Lei,
será identificada pelo digito “9”, no que se refere ao grupo de natureza da
despesa.
§ 4°. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação
gerencial com a finalidade de indicar se os recursos orçamentários serão
aplicados diretamente pela Administração Pública Municipal ou, mediante
transferência, por instituições privadas sem fins lucrativos ou por outras
esferas de governo, seus órgãos, fundos e entidades.
§ 5°. A especificação da modalidade de que trata o parágrafo
interior observará as disposições estabelecidas na Portaria Interministerial
n° 163/01 e suas alterações.
§ 6°. As modalidades de aplicação, aprovadas na Lei Orçamentárias
e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente,
para atender as necessidades de execução, desde que verificada a
inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução da despesa na
modalidade prevista inicialmente.
§ 7°. O elemento de despesa tem por finalidade identificar os
objetos de gastos, mediante o desdobramento da despesa com pessoal,
material, serviços, obras e outros meios utilizados pela Administração
Pública para consecução dos seus fins.
§ 8°. Para os fins de registro, avaliação e controle da execução
orçamentária e financeira da despesa pública, é facultado o desdobramento
suplementar dos elementos de despesa.
§ 9°. O poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes
e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo antes do prazo
final para encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as
estimativas de receitas para o exercício de 2011, nos termos do disposto no
§ 3° do art. 12 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 10. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal até o dia 31 de Agosto do corrente exercício,
além da mensagem e do respectivo projeto de texto de lei, será composta de:
I – Quadros orçamentários consolidados;
II – Anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
III – Demonstrativos e informações complementares.
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§ 1°. O anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social será
composto de quadros ou demonstrativos, com dados consolidados e isolados,
inclusive dos referenciados no art. 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964, observadas as alterações posteriores, conforme seguir
discriminados:
I – A receita e despesa, segundo as categorias econômicas, de
forma a evidenciar o déficit ou superávit corrente, na forma de Anexo I
integrante da Lei n° 4.320/64;
II – A receita, por categoria econômica, fonte de recursos e
outros desdobramentos pertinentes, na forma do Anexo II integrante da Lei
Federal n° 4.320/64;
III – Da despesa, segundo as classificações institucional,
funcional, por programa e por categoria econômica, grupo de despesa e
modalidade de aplicação, que demonstra o Programa de Trabalho dos órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
§ 2°. Os demonstrativos e as informações complementares referida
no inciso III, do caput deste artigo compreenderão os seguintes quadros:
I – Demonstrativo da programação diferente à manutenção e
desenvolvimento do ensino, de modo a dar comprimento ao disposto no art.
212, da Constituição Federal;
II – Demonstrativo da programação referente
ações e serviços
públicos de saúde, demonstrando o comprimento do disposto na Emenda
Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000;
III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
IV – As tabelas explicativas de que trata do artigo 22, inciso
III da Lei 4.320/64.
Art. 11. A receita será detalhada, na proposta e na lei
orçamentária anual, por sua natureza e fontes, segundo o esquema constante
na portaria conjunta n°1, de 29 de Abril de 2008, da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observada suas alterações
posteriores e demais normas complementares pertinentes.
Art. 12. Para fins de integração do planejamento e orçamento,
assim como de elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos
adicionais,
a
despesa
orçamentária
será
especificada
mediante
a
identificação do tipo de orçamento, das classificações institucional,
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funcional e da natureza da despesa, da estrutura programática descriminada
em programa e projeto, atividade ou operação especial, de forma a dar
transparência aos recursos alocados e aplicados para consecução dos
objetivos e das metas governamentais correspondentes.
Art.13. O Orçamento Analítico também denominado de Quadro de
detalhamento da Despesa – QDD, que contem a descriminação, por elemento de
despesa e fonte de recursos, dos projetos, atividades e operações especiais
integrante dos Programas de Trabalho aprovados na Lei Orçamentárias, poderá
ser alterado durante o exercício, observados os limites financeiro de cada
grupo de despesa, assim como o comportamento da arrecadação da receita.
Art. 14. A Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as receitas
e despesas, quaisquer que sejam as suas origens e destinação.
§ 1°. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de
crédito por antecipação de receita e outras entradas compensatória no ativo
e nos passivos financeiros.
§ 2°. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamentos
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
§ 3°. Os Fundos e Entidades Municipais legalmente instituídos
integrarão os orçamentos de seus órgãos ou entidades gestoras, em unidades
orçamentárias especifica de modo e evidenciar o principio constitucional e
de sua integração à Lei Orçamentária Anual.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
SEÇAO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 15. Na elaboração, aprovação e execução do orçamento fiscal
e da seguridade social para o exercício de 2010, o Município buscará a
obtenção dos resultados previstos nos anexos de Metas Fiscais de que trata o
art. 5° desta Lei.
Parágrafo único. As Metas fiscais de que trata o art. 5° desta
lei poderão ser revistas por ocasião da elaboração do Projeto de Lei
Orçamentária, tendo em vista o comportamento das receitas e despesas
municipais e a definição das transferências constitucionais e voluntárias
constantes das propostas orçamentárias da união e do Estado da Bahia.
Art. 16.
A proposta orçamentária terá seus valores e preços
vigentes no mês de julho de 2009.
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Art. 17. A estimação da receita do Município para a elaboração da
proposta orçamentária será realizada pelo Órgão Municipal competente e
considerarão o disposto no art. 12, da Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2009.
Art. 18. A manutenção dos níveis da atividade terá prioridade
sobre as ações que visem á sua expansão ou criação de novas despesas e a
alocação dos novos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos
adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e
as avaliações dos resultados dos programas de governos.
Art. 19. Além da observância das prioridades e metas fixadas
nesta Lei. A Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos se:
I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em
andamento;
II – Houver viabilidade técnica e econômica;
III – Os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa
ou a obtenção de uma unidade completa.
IV – Ocorrer transferência voluntária

da união ou do Estado.

Parágrafo único.
Para fins de aplicação do disposto no caput
deste artigo, serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja
execução financeira, até 30 de abril do exercício em curso, ultrapasse a 15%
(quinze por cento) do seu custo total estimado.
Art. 20. As despesas com o serviço das dividas do Município
deverão considerar apenas as operações contratadas e as prioridades
estabelecidas, bem assim as autorizações concedidas, até a data do
encaminhamento da proposta de Lei Orçamentária.
Art.
21.
Visando
garantir
a
autonomia
orçamentária,
administrativa e financeira ao Poder Legislativo ficam estipulados os
seguintes limites para a elaboração de sua proposta orçamentária.
I – As despesas com pessoal e encargos especiais obedecerão ao
disposto no artigo 19 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, bem
como o dispositivo constitucional previsto no artigo 29-A, da constituição
Federal, assegurada a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos
municipais;
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II – As despesas com custeio administrativo e operacional e a
despesas com ações de expansão serão realizadas de acordo com a
disponibilidade de recursos, dentro do limite estabelecido pelo texto
constitucional referido no inciso anterior.
Parágrafo único. Na elaboração de sua proposta, o Poder
Legislativo, obedecerá também aos principio constitucionais da economicidade
e razoabilidade.
Art. 22°. A proposta orçamentária do poder Legislativo deverá ser
encaminhada ao Poder Executivo, até o dia 30 de julho de 2010,
exclusivamente para efeito de sua consolidação na proposta de orçamento do
município, não cabendo qualquer tipo de análise ou apreciação de seus
aspectos de mérito e seus conteúdos, por parte do poder Executivo, desde que
sejam atendidos os princípios constitucionais e da lei Orgânica Municipal,
estabelecidos a esse respeito.
§1°. Será observado o disposto na Emenda na Constitucional n°25,
de 14 de fevereiro de 2000, na lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000
e na portaria n°42, de 14 de Abril de 1999 do Ministério do planejamento,
Orçamento e Gestão.
§2°. O percentual financeiro devido á Câmara Municipal deverá ser
repassado aquela Casa Legislativa até o dia 20(vinte) de cada mês.
Art. 23. Poderão ser incluída na lei Orçamentária Anual dotada
para custeio de despesas de outros entes da Federação desde que envolvam
situações claras de atendimento a interesses locais, atendidos os
dispositivos constantes da Lei Complementar n°101, de 04 de Maio de2000, e o
estabelecido no art.45 desta Lei.
Art. 24. A coleta de dados, o seu processamento e a consolidação
da Lei Orçamentária Anual para 2011,bem como suas alterações no quadro de
detalhamento da despesa, serão feitos, também por meio do Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria – SIGA.
Parágrafo único. Os relatórios que consolidam a LEI Orçamentária
Anual emitida pelo SIGA, deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas do
Município da Bahia-TCM-BA através da internet pelo módulo transferidor e
devidamente validado pelo titular da pasta ou entidade, conforme disposto na
Resolução n°1.273/08 de 17 de Dezembro de 2008 do TCM-BA.
SEÇÃO II
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO SETOR PRIVADO
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Art. 25. A inclusão de dotações a titulo de subvenções,
contribuições ou auxílios na Lei Orçamentária de 2011 e em seus créditos
adicionais, somente serão se atender ás exigências legais, constante do
art.26da Lei Complementar Federal n°101/00, se destinadas a entidades
privadas sem fins lucrativos que exercem atividades de natureza continuada e
desde que preencham uma das seguintes condições.
I – Sejam de atendimento direto e gratuito
de assistência social, saúde, educação ou cultura;

ao público, nas Arias

II – Atendam ao disposto no art.204 da Constituição Federal, no
caso de prestação de assistência social, e no art.61 do seu Ato das
Disposições Constitucional Transitório, no caso de entidades educacionais;
III – Sejam qualificadas como Organizações
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

Sociais

ou

como

IV – Sejam signatárias de contrato de gestão com a Administração
Pública Municipal.
§1°. A execução das dotações sob os títulos especifica neste
artigo, além das condições nelas estabelecidas, dependerá da assinatura de
convenio, conforme observado o disposto no art.116 e §§da Lei Federal 8.666,
de Juno de 1993.
§2°. Aos órgãos ou entidades responsáveis pela concessão de
subvenções sociais, contribuições ou auxílios, conforme previsto no caput
deste artigo competirá verificar, quando da assinatura de convenio ou
contrato de gestão, o cumprimento das exigências legais.
Art. 26. A destinação de recursos financeiros a pessoas físicas
somente se fará para garantir a eficácia da execução de programa
governamental especifico , nas árias de assistência sociais, saúde ,
educação ou cultura, conforme o disposto no artigo 26 da Lei Complementar
Federal n° 101/00, e desde que, concomitantemente:
I – O programa governamental especifica
beneficio esteja previsto na Lei orçamentária anual.

em

que

se

insere

o

II - Reste demonstrada a necessidade do beneficio como garantia
de eficácia do programa governamental em que se insere.
III - Haja prévia pública, pelo respectivo poder, de normas a
serem observadas na concessão do beneficio que definam, entre outros
aspectos, critérios objetivos de habilitação e seleção dos benefícios.
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IV - Definam-se mecanismos de garantia de transparência e
publicidade na execução das ações governamentais legitimadora do beneficio.
Art. 27. A lei Orçamentária conterá dotação global denominada
“Reserva de Contingência”, em montante equivalente a até 1%(um por cento)
da sua receita corrente liquida, a ser utilizada como fonte de recursos para
abertura de créditos adicionais conforme art.8 da portaria Interministerial
n°.163,de 04 de maio de 2001 e para atendimento ao disposto no inciso III,
art.5°da Lei Complementar n°.101/2000.
Art. 28. O poder Executivo adotará mecanismos para incentivar a
participação popular, na indicação de prioridades e na elaboração da Lei
orçamentária para exercício de 2011, bem como no acompanhamento e execução
dos projetos contemplados, conforme disposto no art. 48 da Lei Complementar
n° 101 de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os mecanismos previstos no caput deste artigo
serão operacionalizados.
I - Mediante audiências publicas ou consultas públicas,
realizadas na sede e nos Distritos, com a participação da população em
geral, de entidades de classes, setores organizados da sociedade civil e
organizações não governamentais;
II – Pela seleção conjunta através do disposto no inciso
anterior, dos projetos prioritários, por cada área considerada, a serem
incorporados na proposta orçamentária do exercício.
III – Nas audiências públicas ou consulta públicas serão adotadas
formas de comunicação, acessíveis á comunidade, como meio de garantir a
participação social democraticamente.
Art. 29. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, as somente poderão ser aprovadas caso:
I – Sejam compatíveis com o plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
II – Indiquem os recursos necessários, admitindo apenas
provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

os

a) Dotação para pessoal e seus encargos; e
b) Serviço da divida.
III – Sejam relacionadas:
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a) Com a correção de erros omissões; ou
b) Com os dispositivos do texto do Projeto de Lei.
§ 1°. As emendas deverão indicar como parte da justificativa:
I - No caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a
viabilidade econômica e técnica no projeto durante a vigência da Lei
orçamentária.
II - No caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção,
a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja a
despesa é reduzida.
§ 2°. A correção de erros ou omissões será justificada
detalhadamente e não implicará a indicação de recursos, para aumento das
despesas previstas no projeto de Lei Orçamentária.
Art.
30.
Os
orçamentos
Fiscais
e
da
seguridade
social
descriminarão a despesa por unidade orçamentária, funções e sub-funções do
governo, programas, projetos e atividades, com suas respectiva dotações por
grupo de natureza de despensa modalidade de aplicação e fonte de recursos.
Art. 31. Os recursos que em decorrência de veto, amenda ou
rejeição parcial do Projeto de Lei orçamentária ficarem sem despesas
correspondentes poderão ser utilizados, mediante créditos especiais ou
suplementares.
Parágrafo único. No caso de rejeição parcial do Projeto de Lei
Orçamentária, a lei aprovada devera prevê os recursos mínimos necessário
para o funcionamento dos serviços públicos essenciais.
Art. 32. Sancionada e promulgada a lei Orçamentária, serão
aprovadas e publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDDs relativos aos programas de trabalho
integrante da Lei Orçamentária Anual e cujos desdobramentos obedecerão ad
disposto na Portaria Interministerial n° 163/2001 e suas alterações.
§ 1°. Os QDDs deverão discriminar, por elementos, os grupos de
despesas e fonte de recursos aprovados para cada categoria de programação.
§ 2°. Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder executivo, pelo
prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara
Municipal.
§ 3°. Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício
financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária,
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respeitados, sempre, os valores dos
estabelecidos nas Leis Orçamentárias
especiais regulamente abertos.

respectivos grupos de despesas,
ou em créditos suplementares e

§ 4°. A apresentação das fontes de recursos de que trata o § 1°
deste artigo, será feito obedecendo á classificação contida na Resolução n.°
1.268/08 de 27 de Agosto de 2008 do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia – TCM-BA, conforme abaixo:
00 Recursos Ordinários
01 Receitas de Impostos e Transferência de Impostos – Educação –
25%
02 Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde – 15%
03 Contribuição p/ o Regime de Próprio de previdência Social –
RPPS
04
Contribuição ao Programa Ensino fundamental – Salário
Educação
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
15 Transferência de Recursos do fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE
16
Contribuição de Intervenção do Domínio econômico – CIDE
18
Transferência FUNDEB (60%)
19
Transferência FUNDEB (40%)
22
Transferências de Convênios – Educação
23
Transferências de Convênios – Saúde
24
Transferência de Convênios – Outros
29
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
social – FNAS
30
Transferências do Fundo de Investimento Econômico social –
FIES
42
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFERM
50
Receitas Próprias de Entidades de administração Indireta
90 Operações de crédito Internas
91 Operações de Crédito Externas
92
Alienação de Bens
93
Outras Receitas Não Primárias
94
Remuneração de Depósito Bancários,
SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 33. O Orçamento Fiscal do Município abrangerá todas
receitas e despesas dos poderes, seus fundos. Órgãos e entidades
administração Direta e Indireta.

as
da
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Parágrafo único. A proposta do orçamento fiscal incluirá os
recursos necessários à aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do
ensino, para cumprimento do disposto no art. 212 da constituição Federal.
Art. 34. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as ações
governamentais dos poderes e órgãos, fundos e entidades da Administração
Direta e Indireta, vinculada as funções de saúde, previdência e assistência
social.
Parágrafo único. A proposta de orçamento da seguridade social
contemplará também os recursos necessários à aplicação mínima em ações em
serviços públicos de saúde, para cumprimento o disposto na Emenda
Constitucional n° 20/2000.
Art.
compreenderão:

35.

Os

recursos

do

Orçamento

da

Seguridade

social

I
–
Recursos
originários
dos
orçamentos
do
Município,
transferência de recursos do Estado da Bahia e da união decorrente da
execução descentralizada das ações de saúde, e dos convênios firmado com
órgãos e entidade que tenham como objetivo a assistência e previdência
social;
II – Receitas próprias dos órgãos, fundos
integram exclusivamente o Orçamento da Seguridade social.

e

entidades

que

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A PROGAMAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E SUA LIMITAÇÃO
Art. 36. Com vistas ao cumprimento das metas fiscais previstas no
Capitulo II desta Lei, os Poderes deverão elaborar e publicar, até trinta
dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2011, cronograma de execução
mensal de desembolso para o referido exercício, contemplando os limites por
unidade orçamentárias, detalhando no mínimo por grupo de natureza da
despesa.
§ 1°. O poder Executivo, no ato de que trata este artigo,
publicará, ainda, as metas bimestrais de realização de receitas, desdobradas
por categoria econômica.
§ 2°. O poder Legislativo, quando verificado pelo poder Executivo
que a realização da receita sesta a quem do previsto, promoverá a limitação
de empenho e movimentação financeira, adequando o cronograma de execução
mensal de desembolso ao fluxo efetivo da receita realizada, em conformidade
com o disposto nos arts. 8° e 9°, da Lei Complementar n° 101/2000.
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Art. 37. Havendo a necessidade da limitação do empenho das
anotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas
fiscais previstas nos Anexos que integram esta Lei, adotar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I – Definição, em separado, do percentual de limitação para
conjunto de projetos, atividades finalísticas, atividades de manutenção e
operações especiais, calculado de forma proporcional á participação dos
Poderes, no total das dotações fixada inicialmente na Lei Orçamentária de
2010, em cada categoria de programação indicada, excluídas as dotações
destinadas á execução de obrigações constitucionais e legais e ao pagamento
de serviço da divida;
II – O Poder executivo comunicará Poder Legislativo, até o
vigésimo dia do mês subseqüente ao final do bimestre, o montante da
limitação de empenho e movimentação financeira, informando os parâmetros
utilizados e a re-estimativa de receita e despesas;
III – O Poder Legislativo, com base na comunicação referida no
inciso anterior, publicará ato próprio, até o final do mês subseqüente ao
encerramento do bimestre pertinente, fixados os montantes disponíveis para
empenho e movimentação financeira, para cada conjunto de categoria
programática e indicada no caput deste artigo;
IV– A limitação de empenho e movimentação financeira deverá ser
efetuada observando-se a seguinte ordem decrescente:
a) Investimentos e inversões financeiras;
b) As despesas atendidas com recursos
operações de créditos e convênios;
c) Outras despesas correntes.

de

contrapartida

em

§ 1°. Caberá ao Órgão de Planejamento ou equivalente, no âmbito
do Poder Executivo, analisar os projetos e atividades finalísticas inclusive
suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais
dos programas governamentais contemplados na Lei Orçamentárias.
§ 2°. Casso ocorra à recuperação da receita prevista, total ou
parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações limitadas de forma
proporcional às reduções realizadas.
CAPÍTULO V
DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO DORESULTADOS DOS
PROGRAMAS FINACIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS



17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
266 - Ano VII - Nº 359

Araci
     
EstadodaBahia
PraçaNossaSenhoradaConceição,04–Centro–CEP48760000
Fone:(75)32662144email:gabinete@araci.ba.gov.br


Art. 38. O poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação do resultado dos programas de
governo.
Art. 39. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas
nesta Lei, à alocação dos recursos da lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, bem como a respectiva execução, será feitas de forma a
proporcionar o controle de custo e avaliações dos resultados dos programas
de governo.
§ 1°. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de
custo, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público
municipal, sobretudo pelo aumento na produtividade na prestação de serviços
públicos e sociais.
§ 2°. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de
planejamento, execução, avaliação e controle interno.
CAPÍTULO VI
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Art. 40°. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal
projeto de Lei dispondo sobre alterações na área da administração tributária
municipal, com destaque para:
I – Adequação da legislação tributária municipal em decorrência
de alterações das normas estaduais e federais;
II – Revisão, atualização ou adequação da legislação tributaria
municipal sobre Imposto Predial e Território Urbano – IPTU, suas alíquotas,
formula de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações,
desconto e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – Revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do
poder da política;
IV – Adaptação e ajustamento da legislação tributária municipal;
V – Revisão da planta genérica de valores, ajustando-a aos
movimentos de valorização de mercado imobiliário;
VI – Aperfeiçoamento dos sistemas fiscalização,
arrecadação de tributos, objetivando a sua exatidão;
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VII - Revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços
de qualquer Natureza - ISSQN;
VIII – Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos e Bens imóveis e de direitos reis sobre imóveis;
I – Incentivo aos setores emergentes do sistema econômico, com
prioridades às micro e pequenas empresas;
II – Prioridades na execução das Leis Municipais que disponham
sobre incentivos e benefícios fiscais para a geração de empregos;
III – Estabelecimento de créditos de compensação de renúncia,
caso o município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária;
IV – Instituição
competência do Município;

e

regulamentação

de

todos

os

tributos

de

V – Modernização dos procedimentos de administrações tributárias,
financiado com recursos de terceiros.
§ 1°. considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar
Federal n.° 101 de 2000, deverão ser adotadas medidas necessárias á
instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência
constitucional do Município;
§2°. Os recursos decorrentes das alterações prevista neste artigo
serão incorporados aos respectivos orçamentos mediante a abertura de
créditos adicionais, no decorrer do exercício, observada a legislação
aplicável, em especial o que dispõe o titulo V, da Lei Federal n.° 4.320/64;
§3°. A Câmara Municipal apreciará as matérias que lhe sejam
encaminhadas nos termos deste artigo, até o encerramento do segundo período
Legislativo, afim de permitir a sua vigência no exercício de 2011.
Art. 41. As arrecadações decorrentes das receitas municipais
deverão possibilitar a prestação de serviços de qualidade e investimentos,
com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento econômico.
Art. 42. O Poder Executivo deverá considerar para a estimativa da
receita orçamentária as medidas adequadas à expansão da arrecadação
tributária municipal.
Parágrafo único. A mensagem que encaminhar o projeto de lei de
alteração da legislação tributária deverá discriminar e estimar os recursos
incrementados, decorrentes da alteração proposta.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES REVELATIVA ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 43. Das propostas orçamentárias do Poder Executivo e
Legislativo constarão quadros demonstrativos do número de servidores bem
como das respectivas despesas globais.
Art. 44. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com
pessoal e encargos sociais serão estimadas com bases nas despesas executadas
no mês de julho de 2010, projetadas para o exercício de 2011, considerando
os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral sem distinção de
índices a serem concedidos aos servidores, alterações de planos de carreira
e admissões para preenchimento de cargos, observando, além da legislação
pertinente em vigor, os limites previstos no artigo 19 da Lei Complementar
n° 101, de04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Caso a despesa com pessoal exceda a 95% (noventa
e cinco por cento) do limite estabelecido no inciso III do artigo 19 da LC
n° 101/00, admitir-se-á a contratação de horas extras para atendimento a
necessidade de serviços de saúde, educação e serviços urbanos, bem como ás
situações de estado de emergência.
Art. 45. As despesas decorrentes de contratos de terceirização de
mão-de-obra, que se referem à substituição de servidores e empregados, de
acordo com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar n° 101/2000, e aquelas
referentes a ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, serão
classificadas em dotação específica e computadas no cálculo do limite da
despesa total com pessoal.
§ 1°. Não se considera como substituição de servidores e
empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de
terceirização que tenham o objetivo a execução indireta de atividade de que,
não representando relação de emprego, preenchem simultaneamente as seguintes
condições:
I – Sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos
assuntos que constituem área de competência legal e regulamentar do órgão ou
entidade;
II – Não sejam inerentes às categorias funcionais e abrangidas
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário, ou quando se trata de cargo ou
categoria em extinção.
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§ 2°. Para os efeitos deste artigo, não serão considerados os
contratos de terceirização de mão-de-obra para execução de serviços de
limpeza, manutenção, vigilância e segurança patrimonial e outro de
atividade-meios, desde que as categorias funcionais específicas existentes
no quadro pessoal do órgão ou entidade sejam remanescentes de fusões
institucionais ou de quadros anteriores, não comportando a existência de
vagas para novas admissões ou contratações.
Art. 46. Para fins de atendimento ao disposto na Constituição
Federal e na constituição do Estado da Bahia, fica autorizada a concessão de
qualquer vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções, alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer titulo, constante de quadro especifico da
lei orçamentária, observada as normas constitucionais e legais específicas.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Art. 47. A Lei Orçamentária Anual garantirá recursos para
pagamentos da despesa com amortização e encargos da dívida contratual e
refinanciamento da divida publica municipal dos termos dos contratos
firmados.
Art.48. A administração da divida pública municipal terá
prioridade e minimização dos custos e a viabilização de fontes alternativas
de recursos para o Tesouro Municipal.
Art.49. A procuradoria Geral do Município encaminhará os órgãos e
entidades devedoras, a relação dos débitos constantes de precatório
judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para 2011, conforme
determina o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional n.° 30, discriminada por órgão da administração direta e por
grupo de natureza de despesas, especificando no mínimo:
I – Número de ação originaria;
II – Número de precatório;
III – Tipo de causa julgada;
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário e o número de sua inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), do Ministério da Fazenda;
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VI – Valor individualizado por beneficio e total do precatório a
ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado e;
VIII – Número da vara ou Comarca de origem.
Parágrafo único. A atualização monetária dos precatórios,
determinada no §1°art.100 da Constituição Federal, e das parcelas
resultantes do disposto no artigo 78do ADCT - Ato das disposições
Constitucionais Transitórias, observará no exercício de 2010, inclusive em
relação ás causas trabalhistas, a variação do IGP-DI- Índice geral de
preços, divulgado pela fundação Getúlio Vargas.
Art. 50. Para fins de acompanhamento, controle e centralização,
os órgãos da Administração Pública Municipal direta, submetida os processos
referentes ao pagamento de precatórios á apreciação da Procuradoria Geral o
Município, antes do atendimento da requisição jurídica, observadas, as
normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.
Art. 51. A Lei orçamentária poderá conter autorização para
realização de operação de credito por antecipação da receita orçamental,
desde que observado o disposto no art.38da Lei Complementar Federal n° 101
de 2000, e atendidas as exigências estabelecida na resolução n° 43, 2001 do
Senado Federal.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 52. O poder Executivo publicará até trinta dias após o
enceramento de cada bimestre o Relatório de Execução Orçamentária - RREO na
forma prevista na §3°do art.165 da CF/88e art.52 da Lei Complementar 101 de
04 de maio de 2000-LRF.
Art. 53. O Poder Executivo publicará até trinta dias após o
encerramento de cada quadrimestre o Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Em
conformidade com o art.54 da LRF.
Parágrafo único. Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre, em Audiência Pública na comissão referida no
§1°do art.166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.
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Art. 54. Pra efeito do que dispõe o art.16, §3°da Lei
Complementar n°101/2000, entende-se como despesa irrelevante aquela cujo
valor não ultrapasse os limites para obras e serviços estabelecidos no
art.23 da Lei n°8.666/93, alterações posteriores.
Art. 55. Serão vedados quaisquer procedimento pelos ordenados de
despesa que viabilize a execução de despesas sem comprovada e suficiente
disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. A contabilidade registrada os atos e fatos
relativos á gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorrida sem
prejuízo das responsabilidades e providencias derivadas da inobservância do
caput deste artigo.
Art. 56. Para cumprimento do disposto
Complementar Federal n°101/00, considera-se:

no

art.42,

da

Lei

I – Contraída a obrigação no momento da formalização do contrato
administrativo ou outro instrumento congênere;
II - Compromissadas, no caso de despesas relativas a prestação de
serviços já existentes e destinados a manutenção da administração
pública,apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício
financeiro, o cronograma pactuado.
Art. 57. Em cumprimento ao disposto no art.62 da lei Complementar
n°101, de 04 de maio de 2000, fica o Município autorizado a firmar
convênios, acordos, ajustes ou congêneres, com outras esferas de governo,
com vistas:
I

–

Ao

funcionamento

de

serviços

bancários

e

de

segurança

pública;
II – A possibilitar o assessoramento técnico ao desenvolvimento
das atividades econômicas e culturais do Município;
x
A utilização conjunta, no Município, de maquinas e
equipamentos de propriedades de Estado e/ou União;
III - A cessão de serviços para o funcionamento de órgãos e
entidades de outras esferas de governo;
IV – Ao desenvolvimento de programas prioritários nas árias de
evolução, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habilitação e
outras de relevante interesse público com ou sem ônus para o município.
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Art. 58. Caso o projeto de Lei orçamentária de 2011 não seja
aprovado até 31 de dezembro de 2010, ou se retarde sua sanção por
necessidades de veto total ou parcial, fica o poder executivo autorizado a
executar a programação dele constante, até a edição da respectiva Lei na
forma originalmente encaminhada á Câmara Municipal.
Art. 59. Esta Lei entra em vigor em 01/01/2011 e vigorará até o
dia 31/12/2011.
Art. 60. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 01 de julho de 2010.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

______________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 001 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
AÇÕES
1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. EQUIPAMENTOS E MAQ. ADQUIRIDOS. UNIDADE 3
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1
2000 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 002 - GESTÃO MUNICIPAL - MODERNIZAÇÃO,DEMOCRATIZAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
AÇÕES
2019 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA PREFEITA SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2044 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA NTERNA SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM
100
2045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
2046 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO. SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2052 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 003 - MODERNIZAÇÃO, DEMOCRATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA.
AÇÕES
1003 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL OUVIDORIA IMPLANTADA/MANTIDA UNIDADE 1
1004 - DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS UNIDADE 5
1006 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 30
1008 - IMPLANTAR SISTEMAS GERENCIAIS INFORMATIZADOS SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 1
2002 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SERVIDORES CAPACITADOS SERV. CAPACITADOS 100
2003 - GERENCIAMENTO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
2055 - APOIO JURÍDICO A PEQUENOS EMPREENDEDORES APOIO REALIZADO PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 004 - GERENCIAMENTO E GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
AÇÕES
1013 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ÓRGÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. ORGÃO IMPLANTADO UNIDADE 1
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO NA CIDADE
AÇÕES
1005 - AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 5
1009 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS VOLTADOS PARA EDUCAÇÃO NO TRANSITO CURSOS REALIZADOS UNIDADE 4
1010 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPALIZAÇÃO REALIZADA PORCENTAGEM 100
1011 - SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL. SINALIZAÇÃO CONCLUIDA. PORCENTAGEM 100
1012 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - CURSOS E SEMINÁRIOS EVENTOS REALIZADOS UNIDADE 4
2004 - GERENCIAMENTO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSI SERVIÇOS REALIZADOS
PORCENTAGEM 100
TO
2058 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL FROTA MANTIDA PORCENTAGEM 100
2059 - MANUTENÇÃO DE RODAGENS E ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS E RODAGENS MANTIDAS PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 006 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
AÇÕES
1007 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS PASSEIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS KILOMETROS 8
1014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS VIAS PAVIMENTADAS KILOMETROS 100
1015 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS ESTRADAS E RODAGENS RECUPERADAS KILOMETROS 50
2005 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 007 - CIDADE HUMANIZADA /CIDADE AFETUOSA
AÇÕES
1018 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ATERRO CONSTRUIDO UNIDADE 1



28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
1 de Março de 2011
277 - Ano VII - Nº 359

     
EstadodaBahia
PraçaNossaSenhoradaConceição,04–Centro–CEP48760000
Fone:(75)32662144email:gabinete@araci.ba.gov.br

1019 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL MERCADO REFORMADO UNIDADE 1
2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA LIMPEZA REALIZADA PORCENTAGEM 100
2009 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS,FEIRAS,CENTROS COMERCIAIS E COM. AMBULANTE SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 008 - SANEAMENTO BÁSICO
AÇÕES
1020 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, BARRAGENS E AGUADAS SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADO
UNIDADE 15
2048 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO REDE AMPLIADA E MANTIDA
PORCENTAGEM 100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 009 - MELHORIAS HABITACIONAIS
AÇÕES
1021 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CASAS CONSTRUIDAS UNIDADE 150
1079 - REESTRUTURAÇÃO DE CASAS EM SITUAÇÃO CRÍTICA- MELHORIAS HABITACIONAIS REESTRUTURAÇÃO REALIZADA
UNIDADE 150
1092 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS CISTERNAS IMPLANTADAS UNIDADE 4
2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS MELHORIAS SANITÁRIAS REALIZADAS PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 010 - EQUIPAR E MANTER PARA SERVIR
AÇÕES
1016 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PRÉDIO CONSTRUÍDO UNIDADE 1
1017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM (PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E HOR BENS DE USO COMUM
CONSTRUIDO/AMPLIADO UNIDADE 10
TO)
2007 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADO UNIDADE 1
2008 - AMPLIAÇÃO E GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL MANTIDA/AMPLIADA
PORCENTAGEM 100
2010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 011 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMONIO NATURAL.
AÇÕES
1022 - APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
1025 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAPRINO EXPLORAÇÃO DA CAPRINO
E OVINOCULTURA UNIDADE 1
E OVINOCULTURA DE CORTE
1027 - DESENVOLVER TÉCNICAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA TECNICAS DESENVOLVIDAS UNIDADE 15
1028 - IMPLANTAÇÃO DE BIOFÁBRICA DO SEMI-ÁRIDO IMPLANTAÇÃO REALIZADA UNIDADE 1
1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS POÇOS PERFURADOS UNIDADE 10
1031 - PROGRAMA DE EDUCAÇAO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1
2011 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
2068 - APOIO PERMANENTE À AGRICULTURA FAMILIAR AGRICULTURA FAMILIAR INCENTIVADA PORCENTAGEM 100
2069 - INCENTIVO A PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS PRODUÇÃO DE LATICÍNIOS INCENTIVADO PORCENTAGEM 100
2070 - APOIO AO BENEFICIAMENTO E COMERCILIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS APOIO REALIZADO PORCENTAGEM 100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 012 - SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO.
AÇÕES
1032 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PROFIS. QUALIFICADOS
150
1033 - ORGANIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA OFERECER TRATAMENTO PREVENTIVO E PALESTRA EDU MUTIRÃO REALIZADO
UNIDADE 5
CATIVA EM SAÚDE BUCAL
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2012 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( FMS) SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
2013 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA PROGRAMA GERENCIADO PORCENTAGEM 100
2014 - GERENCIAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PROGRAMA GERENCIADO PORCENTAGEM 100
2015 - GERENCIAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF PROGRAMA GERENCIADO E AMPLIADO
PORCENTAGEM 100
2016 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS -PAB PROGRAMA GERENCIADO UNIDADE 1
2018 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB PROGRAMA GERENCIADO PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 013 - ATENÇÃO A SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AÇÕES
1034 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADES CONSTRUIDAS UNIDADE 5
1035 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE INFORMATIZADOS PORCENTAGEM 100
1036 - AQUISIÇÃO DE EQIP. MÉDICO/ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 30
1037 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU UTI MÓVEL AMBULÂNCIA ADQUIRIDA UNIDADE 3
1039 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -CAF CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1
1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 50
1094 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL HOSPITAL CONSTRUÍDO UNIDADE 1
2020 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE -SUS/AIHS SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2023 - REFORMA E CONSERVAÇÃO FÍSICA DE UNIDADE DE SAÚDE UNIDADES CONSERVADAS UNIDADE 5
2082 - COMANDO ÚNICO DA SAÚDE (MÉDIA COMPLEXIDADE) -CAPS SISTEMA PLENO DE ASSISTENCIA A SAÚDE PORCENTAGEM
100
2091 - GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 4 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 014 - PREVENÇÃO EM SAÚDE
AÇÕES
2024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS PROGRAMA MANTIDO PORCENTAGEM
100
2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2027 - IMPLANT. E MANUT. DA UND. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO IDOSO, DA CRIANÇA, DO HOMEM SERVIÇOS MANTIDOS
PORCENTAGEM 100
E DA MULHER.
PROGRAMA: 015 - INCLUSÃO SOCIAL COM PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
AÇÕES
1042 - IMPLANTAR E MANTER CONSELHOS MUNICIPAIS CONSELHOS CRIADOS E MANTIDOS PORCENTAGEM 100
1043 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PESSOAS ATENDIDAS PES. ATENDIDAS 150
1044 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1
1045 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 3
1047 - IMPLANTAÇÃO DE UM ALBERGUE MUNICIPAL ALBERGUE IMPLANTADO UNIDADE 1
1048 - IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR PESSOAS CARENTES BENEFICIADAS PES. ATENDIDAS 200
1087 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AGENDA FAMÍLIA PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1
2028 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2029 - GESTÃO DO PAIF -PROGRAMA DE ASSIST. INTEGRAL A FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2030 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PESSOAS ATENDIDAS PES. ATENDIDAS 100
2031 - APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS ENTIDADES APOIADAS UNIDADE 10
2047 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
2072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS CONSELHOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO FIXO -PBF SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO MANTIDO
PORCENTAGEM 100
2081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO -PTB SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2083 - MANUTENÇÃO DE CRECHES -PAC SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 5 de 10
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ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 016 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÕES
1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM CASA DE PASSAGEM REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE 1
1046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ CRIANÇAS ASSISTIDAS CRIANÇ. ATENDIDAS 100
2032 - GESTÃO DO PETI/ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL JOVENS ATENDIDOS JOVENS ATENDIDOS 150
2033 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD GESTÃO EFETUADA PORCENTAGEM 100
2034 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS CRIANÇ.
ATENDIDAS 200
2073 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DO FMDCA AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
2077 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2078 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM -PAJ PROGRAMA AMPLIADO E MANTIDO PORCENTAGEM
100
PROGRAMA: 017 - ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
AÇÕES
1093 - CONSTRUÇÃO DE CASA-LAR PARA IDOSOS CASA-LAR PARA IDOSOS CONSTRUÍDAS UNIDADE 1
2035 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE ASSITÊNCIA SOCIAL AO IDOSO IDOSOS ATENDIDOS PES. ATENDIDAS 70
2036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO IDOSOS ATENDIDOS PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 018 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO COM QUALIDADE
AÇÕES
1049 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL REDE MUNICIPAL INFORMATIZADA UNIDADE 1
1069 - IMPLANTAÇÃO DO PRÉ-VESTIBULAR GRATUITO AÇÃO EDUCACIONAL IMPLANTADA UNIDADE 1
1081 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRESENÇA PROGRAMA GERENCIADO UNIDADE 1
2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2043 - MANUT. DE EDUC. DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS serviços mantidos PORCENTAGEM 100
2084 - GESTÃO DO PNAP-PRÉ ESCOLAR -FNDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2085 - GESTÃO DOS CONVÊNIOS -EDUCAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2086 - GESTÃO DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
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ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 019 - PROMOÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA CULTURA LOCAL.
AÇÕES
1054 - CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO ANFITEATRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1
1059 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 1
1062 - INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES E PRODUÇÕES MUSICAIS, LITERÁRIAS, TEATRAIS E CULTUR EVENTOS REALIZADOS
UNIDADE 3
AIS
1077 - EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS,FEIRAS,VAQUEJADAS E OUTROS EVENTOS. EVENTOS REALIZADOS UNIDADE 5
1078 - CRIAÇÃO DO PROJETO "TIMBARRASO" PROJETO CRIADO UNIDADE 1
1082 - INCENTIVO AO ECOTURISMO ECOTURISMO INCENTIVADO UNIDADE 1
1083 - AÇÕES PARA AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS NO MUNICÍPIO AÇÕES REALIZADAS PORCENTAGEM 100
1088 - IMPLANTAÇÃO DA SOCIEDADE FILARMÔNICA ARACIENSE FILARMÔNICA IMPLANTADA UNIDADE 1
1090 - IMPLANTAR A ESCOLA DE MÚSICA DE ARACI ESCOLA MUSICAL IMPLANTADA UNIDADE 1
2017 - PROMOÇÃO E REALIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,EVENTOS RELIGIOSOS, TRADICIONAIS E EVENTOS REALIZADOS
UNIDADE 20
ESPORTIVOS
2064 - GERENCIAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
2090 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BIBLIOTECA CONSTRUIDA E MANTIDA PORCENTAGEM
100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 7 de 10
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Unidade de Medida Meta
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PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE-INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL.
AÇÕES
1026 - AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL FROTA AMPLIADA UNIDADE 5
1050 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BANCO DE DADOS IMPLANTADO UNIDADE 1
1051 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS equipamentos adquiridos UNIDADE 15
1052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO QUALIFICADOS
PORCENTAGEM 100
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES UNIDADE 5
1056 - CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA A MERENDA ESCOLAR DEPOSITO CONSTRUIDO UNIDADE 1
1058 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E ESPAÇO PEDAGÓGICO. CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 1
1060 - ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PLANO DE CARREIRA
ELABORADO UNIDADE 1
1064 - COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE EDUCANDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E DE PROFISSIONAIS ATENDIDOS
PROFIS. QUALIFICADOS 50
EDUCADORES EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.
1085 - INSTALAÇÕES DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES ESCOLAS PROFISSIONALIZANTE INSTALADA UNIDADE 1
1089 - PROJETO: INCENTIVO À LEITURA PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1
1091 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS QUADRAS CONSTRUÍDAS UNIDADE 5
2022 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR SERVIÇO MANTIDO PORCENTAGEM 100
2039 - GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO FNDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2040 - GESTÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2041 - GESTÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -PEJA -FNDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2050 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM
100
2051 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM
100
2053 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
2067 - MANUTENÇÃO FUNDEB -60% EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2087 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2088 - GESTÃO DO PDDE-FNDE SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2089 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
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ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 021 - ESPORTE E LAZER:AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA
AÇÕES
1061 - CONSTRUÇÃO DE BENS DE USO COMUM PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS BENS DE USO COMUM CONSTRUÍDOS UNIDADE 5
1063 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E CAMPOS CONSTRUÍDOS UNIDADE 5
1066 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ESCOLA INSTALADA UNIDADE 1
1067 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MATERIAS ADQUIRIDOS UNIDADE 20
1080 - REATIVAÇÃO DA LIGA DESPORTIVA LIGA DESPORTIVA REATIVADA UNIDADE 1
2060 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AÇÃO MANTIDA
PORCENTAGEM 100
2061 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL QUADRAS E CAMPOS
MANTIDOS/REFORMADOS PORCENTAGEM 100
2062 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ESTÁDIO REFORMADO PORCENTAGEM 100
2063 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE GINÁSIO DE ESPORTE REFORMADO PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 023 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
AÇÕES
1070 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM 100
2049 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS PORCENTAGEM
100
PROGRAMA: 024 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/COMBATE AO DESEMPREGO
AÇÕES
1071 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CURSOS/PARCERIAS PROGRAMA GERENCIADO UNIDADE 1
1072 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CERÂMICO E DE EXTRAÇÃO DE PARALEL ARTESATADO
INCENTIVADO PORCENTAGEM 100
OS DA REGIÃO
1073 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES/PARCERIAS/CURSOS EMPREENDEDORES CAPACITADOS PROFIS. QUALIFICADOS
30
1074 - INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS INDÚSTRIAS INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 1
1075 - CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO AS COOPERATIVAS CENTRO CRIADO UNIDADE 1
PROGRAMA: 025 - MEIO AMBIENTE-PRESERVAR PARA PROVER
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AÇÕES
1086 - IMPLANTAR PROJETOS DE CONTROLE DA DEGRADAÇÃO DO ECO-SISTEMA E IMPACTO AMBI PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE 1
ENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS.
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PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 4
CENTRO Lei de Diretrizes Orçamentárias

PRIORIDADES E METAS
Código Descrição Produto

2011
ARACI - BA
CNPJ: 14232086000192
Unidade de Medida Meta
PROGRAMA: 026 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO.
AÇÕES
2054 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) ENCARGOS DIVERSOS ATENDIDOS PORCENTAGEM 100
2056 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA PORCENTAGEM 100
2057 - ENCARGOS COM PASEP ENCARGOS COM PASEP PORCENTAGEM 100
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS PORCENTAGEM 100
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 027 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS
AÇÕES
2065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PORCENTAGEM 100
2066 - ESTRUTURAR E REVITALIZAR PONTOS TURÍSTICOS AÇÕES DESENVOLVIDAS PORCENTAGEM 100
PROGRAMA: 028 - ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
AÇÕES
2079 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CASA DE APOIO IMPLANTADA PORCENTAGEM 100
2080 - GERENCIAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO À MULHER AÇÃO MANTIDA PORCENTAGEM 100
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática (71) 2106-5800 Página 10 de 10
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ANEXO II. A
METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011
(Art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de

maio 2000)1

As receitas cujos valores serviram de referência para o
estabelecimento das metas fiscais para o Município, no período de 2011 a
2013, foram estimadas utilizando-se, em grande parte, a mesma metodologia
adotada em anos anteriores.
Para subsidiar as estimativas das receitas do Tesouro Municipal
para o triênio 2011-2013, em especial daquelas chamadas de suporte de
receita (impostos do Município, incluindo os transferidos pela União e
Município, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico), adotou-se os
procedimentos descritos detalhadamente a seguir:
I - Ajuste dos dados passados:
A análise das receitas realizadas foi efetuada com base na série
histórica do período de 2006 a 2009, observados os seguintes procedimentos:
a) exclusão, se considerado necessário, dos registros atípicos que
evidenciavam “picos” ou “vales” nos seus valores, explicados por
fenômenos do tipo efeitos cumulativos de um ano para outro, mudanças
transitórias de legislação, efeitos cíclicos não repetitivos para o
período projetado, entre outros;
b) manutenção de variações permanentes que pareciam mudar a tendência
para cima ou para baixo, com relação aos anos recentes e que
permaneceriam no horizonte futuro projetado;
c) inclusão de dados relativos ao Orçamento 2010, se verificado que os
valores estavam dentro de um intervalo de confiança da tendência
estimada para os anos anteriores.
d) verificação dos números realizados até o primeiro bimestre de 2010,
integrando-os, ou não, através de processos de análise, na previsão
para 2011-2013.

II - Inclusão de variáveis que afetam o comportamento futuro:
a) Efeito PIB-BA:
Para as receitas que sofrem influência do PIB, admitiu-se uma
elasticidade unitária, de forma que as mesmas capturaram toda variação do



1 demonstrativodasmetasanuais,instruídocommemóriaemetodologiadecálculo quejustifiquemosresultadospretendidos,comparandoascomasfixadasnostrês





exercíciosanteriores,eevidenciandoaconsistênciadelascomaspremissaseos objetivosdapolíticaeconômicanacional;
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PIB. As estimativas do PIB estadual foram elaboradas pela Superintendência
de Estudos Econômicos e Sociais - SEI, que levou em conta o cenário que a
economia do Município desenha nesse momento enquanto que, para o PIB Brasil,
utilizou-se as estimativas contidas no Projeto de LDO/2010 da União,
conforme estão apresentadas na tabela a seguir.
b) Efeito Expectativa de Inflação:
Como expectativa inflacionária para o período 2011-2013, adotou-se a
variação na média esperada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), projetado pela Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda.
c) Esforço de Arrecadação Municipal
As receitas provenientes de arrecadação própria, tais como Receitas
Tributárias, que são de competência municipal são as que sofrem diretamente
com a aplicação desse percentual. Esses valores informados, após serem
discutidos e avaliados pelo Departamento de Planejamento e Orçamento, foram
acatados ou revisados, de forma a garantir a adequação à respectiva série
histórica, apresentados na tabela abaixo:

VARIÁVEIS
MACROECONÔMICAS
PROJETADAS
Crescimento real do PIB – BA (%a.a.)
Inflação IGP - DI (%a.a.-12 meses)
Esforço de Arrecadação Municipal

2011

2012

2013

3,70
4,50
2,00

3,40
4,50
2,00

4,00
5,00
2,00

Para as demais receitas, observando-se as especificidades de cada
item, aplicou-se um dos seguintes modelos de projeção: variação de preços,
crescimento vegetativo, orçado do ano em execução corrigido, realizado do
ano anterior corrigido, média de execução dos três últimos anos corrigida,
dentre outros.
De todo modo, por ocasião da elaboração do Projeto da Lei
Orçamentária 2011, poderá ocorrer variações de ajustes nos valores
constantes dos anexos de metas fiscais apresentados.
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011
Demonstrativo de Riscos Fiscais
(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000)2
A Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade
Fiscal estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá o Anexo de

2

Lei Complementar 101/00 Art. 4º § 3º:
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos
capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
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Riscos Fiscais, compreendendo os passivos contingentes
fiscais capazes de afetar as contas públicas.

e

outros

riscos

As ações judiciais movidas contra o Município envolvem, quase
sempre, cobrança de débitos de natureza alimentícia ou patrimonial, este
último se desdobrando em: a) dívidas resultantes de serviços prestados aos
Municípios, indenizações em geral, locações, fornecimentos; e b) inversões
financeiras (desapropriações).
As ações movidas contra o Município, agrupadas em razão da
natureza da causa, são relativas à reintegração, remuneração e enquadramento
de servidores públicos municipais, indenização, desapropriação e cobrança.
Cumpre esclarecer que os valores das causas, atribuídos no início
das respectivas demandas, têm conseqüências de natureza processual, porém
não se prestam como determinantes das condenações que geralmente se compõem
de principal, correção monetária, juros e outros encargos. Dessa forma,
torna-se difícil estabelecer o impacto fiscal relativo a esses passivos já
que não se sabe, quando do ajuizamento da ação, quais os valores
efetivamente envolvidos na demanda. Convém ressaltar, também, que em grande
número dessas ações o Município resulta vitorioso, pelo que delas não advirá
passivo nenhum.
Atente-se, ainda, para o fato de que os pagamentos devidos em
decorrência de sentenças judiciais transitadas em julgado estão sujeitos ao
sistema de precatórios que, de acordo com o artigo 100 da Constituição
Federal, serão objeto de dotações orçamentárias quando recebidos até 1º de
julho do exercício no qual se elabora a proposta dos orçamentos, podendo o
respectivo pagamento ocorrer até o final do exercício seguinte.
Outrossim, vale ressaltar que a norma do art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, introduzida pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, autoriza a liquidação dos
precatórios pendentes na data de sua promulgação e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31/12/99, em prestações anuais, iguais e sucessivas,
no prazo máximo de dez anos, ressalvados, porém, os créditos definidos em
lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o
art. 33 do ADCT e suas complementações, assim como aqueles que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo.
Este dispositivo atenua os riscos fiscais, posto que, na hipótese
de uma condenação que implique no pagamento de um valor relevante, os seus
efeitos podem ser diluídos em dez exercícios, a partir do seguinte àquele do
recebimento do precatório.
Por último, convém assinalar que o município, valendo-se de
previsão constitucional, vem desenvolvendo esforços junto aos Núcleos de
Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado e do Tribunal
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Regional do Trabalho da 5ª Região, no sentido de firmar com os credores de
precatórios de natureza alimentícia, condições e prazos para pagamento,
buscando tornar previamente conhecidos e compatíveis com as forças do
Erário, os desembolsos a serem realizados em cada exercício financeiro.
Em suma, as metas fixadas confirmam o comprometimento do Governo
Municipal com a responsabilidade fiscal, contribuindo para a estabilidade
das contas públicas, adequando à crise mundial e propiciando a criação das
condições necessárias para o crescimento sustentado com inclusão social.
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ANEXOIII

RISCOSFISCAIS
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LEI N°. 051.
Cria no Município de Araci-BA, o Serviço de
Inspeção Municipal – SIM, para os produtos de
origem
animal
e
vegetal,
e
dá
outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DO SIM
Art. 1º.
Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, que
terá como objetivo a fiscalização dos Produtos de Origem Animal e Vegetal.
Parágrafo Único. Os produtos finais a que se refere esta Lei só
poderão ser comercializados no Município de Araci.
Art. 2º. É sujeita a fiscalização prevista nesta Lei:
I. Os animais destinados a matança, seus produtos, subprodutos e
matérias-primas;
II. O pescado e seus derivados;
III. O leite e seus derivados;
IV. O ovo e seus derivados;
V. O mel, Cera de abelhas e outros produtos da colméia;
VI. Mandioca e seus derivados;
VII. Hortifrutigranjeiros e seus derivados;
VIII. Grãos e seus derivados.
Art. 3º. A fiscalização, de que trata esta Lei, far-se-á:
I. Nos estabelecimentos industriais especializados, que preparem
ou industrializem, sob qualquer forma, para o consumo, os produtos referidos
no artigo precedente;
II. Nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado;
III. Nas usinas de beneficiamento de Leite, nas fábricas de
Laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do Leite o
ou de recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e seus
respectivos entrepostos;
IV. Nas propriedades agrícolas que produzem, industrializem e ou
comercializem diretamente seus produtos;
V. Nos entrepostos de ovos e nas fábricas de seus derivados
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VI. Nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem,
armazenem, conservem produtos de origem animal;
VII. Nas propriedades que manipulem Hortifrutigranjeiros e seus
derivados;
VIII. Nas propriedades que manipulem produtos de origem farinácea e
seus derivados;
IX. Nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas.
Art. 4º. Será
competente
para
realizar
a
fiscalizações
previstas na presente Lei a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de
Saúde e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Parágrafo Único. A fiscalização deverá ter um responsável técnico
habilitado, sendo preferencialmente, Médico Veterinário ou Engenheiro
Agrônomo.
Art. 5º. Na inspeção e fiscalização de que se trata esta Lei, a
Secretaria Municipal de Saúde, observará, as prescrições estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, relativamente aos coagulantes, condimentos, corantes,
conservadores, antioxidantes, fermentos e outros aditivos utilizados na
industria
de
produtos
de
origem
animal,
elementos
e
substâncias
contaminantes.
Art.6º. O Poder Executivo regulamentará por Decreto, os atos
complementares sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos estabelecimentos
referidos nesta Lei.
Art. 7º. As autoridades administrativas em sua função de
policiamento da alimentação, comunicarão aos órgãos competentes, os
resultados das análises fiscais que realizaram, se da mesma resultar
apreensão ou condenação dos produtos e sub-produtos.
Art. 8º. Os trabalhos e atividades de fiscalização, serão
regidos pelo regime de preços públicos, fixados pela Prefeitura Municipal,
que os atualizará sempre que necessário e disporá sobre o seu recolhimento.
CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES
Art. 9º. Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a
infração a presente Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes
sanções:
I. Apreensão
ou
condenação
das
matérias-primas,
produtos,
subprodutos e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições
higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou foram
adulteradas;
II. Advertência escrita, quando o infrator for primário e não
tiver agido com dolo ou má fé, quando for o caso;
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III. Multa, de até 600 UPFM (Unidade Padrão Fiscal do Município) ou
outro índice que vier a substituí-la, nos casos não compreendidos no
anterior;
IV. Interdição de atividades que cause risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitária, ou no caso de embaraço a ação fiscalizadora;
V. Interdição total ou parcial, do estabelecimento, quando a
infração consistir na adulteração ou falsificação do produto, ou se
verificar mediante inspeção, a inexistência de condições higiênicosanitárias;
VI. O estabelecimento que sofrer qualquer penalidade poderá
recorrer a Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º. As multas previstas neste Artigo, serão agravadas até o
grau máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou
resistência a ação fiscal.
§ 2º. A interdição de que trata o inciso V, poderá ser levantada,
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 3º. Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo
anterior no prazo de 06 (seis) meses será efetuado o cancelamento do alvará
de funcionamento.
CAPÍTULO III
DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS
Art. 10. Ficam instituídas taxas de classificação, inspeção e
fiscalização, relativas a produtos de origem animal.
Art. 11. O valor das taxas serão determinadas em números de
UPFM (Unidade Padrão Fiscal do Município) ou outro fator que vier a
substituí-la, a ser determinada anualmente, no início do exercício fiscal
pela Prefeitura Municipal, em consonância com o Código Tributário e de
Rendas do Município de Araci.
Art. 12. O fato gerador das taxas é a prestação dos serviços.
Art. 13. O sujeito passivo das taxas é a pessoa física ou
jurídica a quem o serviço seja prestado, ou o paciente do poder de polícia,
cada vez que este seja efetivamente exercido.
Art. 14. A falta ou insuficiência de recolhimento de
acarretará ao infrator a aplicação de multa, cujos valores
regulamentados pela prefeitura Municipal.

taxas
serão

Art. 15. É parte integrante desta Lei o Anexo I – Selo do SIM –
Serviço de Inspeção Municipal.
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Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 18 de novembro de 2010.

__________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N°. 052.
Institui o Programa de Recuperação de
Créditos – RECUP, no município, e dá
outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos –
RECUP, com o objetivo de criar incentivos à recuperação de créditos da
Fazenda Pública Municipal.
Art. 2º. Os créditos de natureza tributária, retido ou não na
fonte, que venham a ser apurados ou denunciados espontaneamente, inscritos
ou não na Dívida Ativa, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de
2009, mesmo os que se encontra em fase de cobrança judicial ou
administrativa, poderão ser pagos com os seguintes critérios e benefícios:
I - Se pago em parcela única, até a data do vencimento do ano em
curso, terá benefício de 100% (cem por cento) de anistia na multa, juros e
correção monetária;
II – O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 50 UFM, ou
seja, R$ 53,00 (cinqüenta e três reais);
III – A denúncia espontânea de que trata o caput deste artigo
será efetuada no Setor de Tributos do Município até o dia 30 de novembro de
2010.
Art. 3°. Os contribuintes com débito já quitado, não poderão se
beneficiar desta Lei, visando compensação ou restituição de tributos.
Art. 4º. A concessão e o gozo dos benefícios previstos nesta Lei
ficam condicionados:
I – Apresentação de requerimento no qual conste a relação dos
débitos fiscais para os quais é solicitado o benefício;
II – Desistência de defesa ou recursos já interpostos em
processos na esfera judicial ou administrativa;
III – Pagamento de custas, emolumentos, honorários advocatícios e
demais despesas processuais, decorrentes de processos em tramitação
judicial;
Art. 5º. O Poder Executivo deverá baixar os atos regulamentares
que se fizerem necessários à implementação desta lei.
Art. 6º. O prazo para o contribuinte optar pelo benefício desta
lei cessa definitivamente em 30 de novembro de 2010.
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Art. 7º. Os benefícios concedidos nesta lei não abrangem os casos
de compensação de créditos nem de dação em pagamento.
Art. 8º. Findo o prazo estipulado no art. 6º dessa lei, os
créditos deverão ser acrescidos dos encargos legais e inscritos na Dívida
Ativa, automaticamente, se assim já não estiverem.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
Art. 10. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura, em 18 de novembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N°. 053.
Dispõe
sobre
autorização
ao
Poder
Executivo para doação de área de terra
para construção da Delegacia de Polícia
Civil no município de Araci - Bahia, e dá
outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer
doação para o Estado da Bahia, para a Secretaria de Segurança Pública, para
construção da Delegacia de Polícia civil.
Art. 2º. A área de doação é correspondente a 4.000 m² (quatro mil
metros quadrados), que será desmembrado de propriedade do município,
localizado no bairro da Contel, na sede deste município, com registro no
Cartório de Imóveis n° 8.301, no Livro 56, fls. 188.
Art. 3°. As despesas decorrentes da construção da Delegacia de
Polícia Civil ficarão a cargo do Estado da Bahia.
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura, em 19 de novembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N°. 054.
Dispõe sobre a instituição do “Programa
Primeiro Emprego - PPE” no âmbito do Município
de Araci, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art.1º. Fica instituído o “Programa Primeiro Emprego - PPE” no
âmbito do Município de Araci, Estado da Bahia, objetivando a promoção e
inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho a partir de:
I - Iniciativas de incentivo ao projeto de geração e renda;
II - Estimular programas de apoio à gestão e ao desenvolvimento
das Cooperativas de Trabalho e Incubadoras Tecnológicas;
III – Desenvolvimento de projetos de qualificação profissional de
jovens e adultos que buscam seu primeiro emprego;
IV – Propiciar a requalificação profissional de jovens e adultos
que não conseguiram inserção profissional no mercado de trabalho;
V – Desenvolver parcerias com agentes oficiais e empreendedores
privados para projetos de incubadoras de micro e pequenas empresas,
empreendimentos de economia associativa e familiar;
VI – Implantar nas áreas de políticas públicas de Assistência
Social, os trabalhos inserindo os novos profissionais nos programas oficias
e conveniados de apoio a creche, asilos, escolas, etc.
Art.2º. Os benefícios desta Lei deverão ser direcionados para o
seguinte público:
I – Jovens com idade a partir dos 16 anos com matrícula e
freqüência em curso de 1° e 2° graus que nunca tenham estabelecidos relação
formal de emprego; (o estudante de 3° grau é aquele formado em nível
superior, que certamente não necessita dos benefícios dessa Lei, como também
em nível técnico);
II – Mulheres, profissionais desempregadas que não tiveram
oportunidades de emprego formal;
III – Jovens vinculados a Programas de Inserção Social
coordenados por órgãos públicos ou organizações não governamentais;
IV – Jovens até 25 anos, agresso do sistema penal;
V – Jovens portadores de necessidades especiais.
Art. 3º. Para implantar o Programa instituído por esta Lei o
Poder Executivo constituirá, por ato administrativo comissão especial de
acompanhamento, compostas por secretarias ou órgãos afins, entidades
filantrópicas, ONG’s, Conselho e do Adolescentes, SINE, OAB, Agentes
financeiros e oficiais, escolas técnicas.
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Parágrafo único. A comissão especial terá regulamento próprio que
definirá as suas competências na supervisão, acompanhamento dos projetos e a
gestão dos recursos financeiros do Programa devendo ser compostas
paritariamente, entre os Órgãos ou Instituições de qualquer natureza e as
representações da sociedade civil.
Art. 4°. As responsabilidades administrativas e orçamentárias com
o Programa ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, da Prefeitura Municipal e de recursos oriundos dos Programas do
Governo Federal.
Art. 5°. As ações de emprego estabelecidas através do Programa
deverão obedecer a legislação que regulamenta o Programa Nacional.
Art. 6°. O Poder Executivo deverá estabelecer, por Lei, o Fundo
de Emprego e Solidariedade, para onde serão carreados os recursos para o
apoio e incentivo as atividades definidas no programa compreendendo:
I – Recursos orçamentários específicos;
II – Receitas de convênios com o Estado e a União;
III – Aportes de agentes internacionais de desenvolvimento;
IV – Aportes de fundos oficiais repassados pelo FAT – Fundo de
Amparo ao Trabalhador, Apoio a Infância, Amparo a Emergência e outros
correlatos;
V – Contrato de parcerias com a iniciativa privada e seus órgãos:
SEBRAE, SINEBAHIA, SINN, além de empreiteiras de obras e serviços públicos
ou outras empresas que estejam funcionando sob a supervisão do Poder Público
Municipal;
VI – Receitas oriundas de incentivos fiscais estabelecidos por
Lei.
Parágrafo único. Fica autorizado o aporte de recursos de
instituições públicas ou privadas interessadas em financiar o Programa
através do Fundo previsto no “caput” deste artigo.
Art. 7°. Os recursos do Fundo de Emprego e Solidariedade
destinam-se fundamentalmente para o financiamento dos postos de trabalho
criado, funcionando como instrumentos de viabilização dos convênios e
contratos de parcerias, inclusive com a iniciativa privada para a geração de
novos empregos.
Parágrafo único. Caberá a Lei especifica do Fundo, estabelecer os
mecanismos para o seu funcionamento, captação e financiamento das atividades
a que se destina.
Art. 8°. Nos casos de contratos de obras e serviços públicos com
empreiteiras prestadoras de serviços e fornecedores, os postos de trabalhos
a serem criados no âmbito do Programa deverão representar no mínimo 20%
(vinte por cento) das oportunidades de emprego geradas pelo contrato.
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Art. 9°. O Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei e
adotar as iniciativas legislativas dela decorrentes, no prazo de 60
(sessenta) dias da sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação e
publicação.
Art. 11. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 19 de novembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
298 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 055.
Altera dá nova redação, ao Parágrafo único, do
Art. 1°, e §2°, do Art. 2°, e revoga o §1° do
Art. 2°, da Lei n° 035/2009, que dispõe sobre a
Planta Genérica de Valores para o Município de
Araci – BA, e dá outras providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. O Parágrafo único do Art. 1°, da Lei n° 035/2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1°..................................................................”
Parágrafo único. Os valores tipificados no caput do artigo são os
constantes nas Tabelas I, II, III e IV, que determinam o valor unitário
padrão e seus respectivos fatores de correção, anexa a presente, que fazem
parte integrante desta Lei.
Art. 2º. Altera o §1°, e cria o §2°, do Art. 2°, da Lei n°
035/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°...............................................................”
§1°. Revogado.
§2º. Os valores da Tabela IV serão exclusivos para base de
cálculo do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis da zona rural.
Art. 3º.Considera-se imóvel popular, aqueles que possuem a área
igual ou inferior a 50 m² de construção e terreno.
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de
2011.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.
____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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TABELA I
VUPLU – Valor Unitário Padrão de Localização e Utilização
Localização

1)Setor1
2)PraçadaConceição
3)Quadra(s)deReferência:
01


1)Setor–1
2)PraçadaConceição
3)Quadra(s)deReferência:
02,04,05,06,08,10,11.


1)Setor1
2)RuaJoséPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
02,03,18,19,45,46,52,53,60,61.


1)Setor–1
2)Rua2dejulho
3)Quadra(s)deReferência:02,03,17,18, 19, 20,63.



1)Setor–1
2)PraçaJoséFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
02,15,16,17,43.


Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

Valor
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
40,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

1)Setor–1
2)PraçaMonsenhorCarlosOlimpio
3)Quadra(s)deReferência:
13,14,15,39,41.



1)Setor–1
2)RuaPriscoParaíso
3)Quadra(s)deReferência:
39,40.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
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1)Setor–1
2)RuaFranciscoFerreiraMota
3)Quadra(s)deReferência:
38,39.


1)Setor–1
2)Rua15deNovembro
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,37,38.


1)Setor–1
2)RuaJoséPedrodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,32,33,34,35,36.


1)Setor–1
2)RuaVicenteFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
11,12,36,37.


Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00


1)Setor–1
2)AvenidaEdvaldoParaísodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
37,38,39,40,48,55.


1)Setor–1
2)RuaDomicianoOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52.


1)Setor–1
2)TravessaJoséFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
15,42.


1)Setor–1

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
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2)RuaPadreJulioFiorentine
3)Quadra(s)deReferência:
42,43,49,50,56,57,59,64.


1)Setor–1
2)RuaVirgínioOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
43,44,50,51,58,60.


1)Setor–1
2)RuaJoséSecundino
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,44,45,51,52.


1)Setor–1
2)RuaAmerinoOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,19,20,21,44,45,46,47.


1)Setor–1
2)RuaJoséTibúrcio
3)Quadra(s)deReferência:
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
60,61.

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/ Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00


1)Setor–1
2)RuaOriente
3)Quadra(s)deReferência:
57,58.


1)Setor–1
2)RuaJoãoBispodeMoura
3)Quadra(s)deReferência:
55,56.


1)Setor–1
2)RuaJoséMota
3)Quadra(s)deReferência:
55,56,57,58,59,64,

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
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1)Setor–1
2)RuaJoãoBispodeMoura
3)Quadra(s)deReferência:
64,65.


1)Setor–1
2)RuaProfessoraÁureaFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
65,66.


1)Setor–1
2)RuaJoséHenriquedeBarros
3)Quadra(s)deReferência:
66.


1)Setor–1
2)RuaJoaquimPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
03,04,05,06,19,20,22,25,27,46,47,
53,54,61,62,63.

1)Setor–1
2)RuaAvenidaAracaju
3)Quadra(s)deReferência:
47,54,62.




1)Setor–1
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
59,60,61,62,64,65,66.


1)Setor–1
2)RuaLuizMagno
3)Quadra(s)deReferência:
46,47,53,54.


1)Setor–1

Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

35,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
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2)Rua3deMaio
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,11,33,34,35,36.


1)Setor–1
2)RuaFranciscoXavier
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,33,34.


1)Setor–1
2)RuaEdistioMota
3)Quadra(s)deReferência:
32,33.


1)Setor–1
2)RuaJustinianoBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
31,32.


1)Setor–1
2)RuaPraçaErasmodeOliveiraCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
8,9,30,31,32.


1)Setor–1
2)RuaEgidioFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
30,31.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest/Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00


1)Setor–1
2)RuaAndreBatista
3)Quadra(s)deReferência:
30.


1)Setor–1
2)RuaJoséRoque
3)Quadra(s)deReferência:
07,28,29.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
40,00
40,00
40,00
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1)Setor–1
2)RuaAntonioFerreiraNeto
3)Quadra(s)deReferência:
34,35.


1)Setor–1
2)RuaAntonioOliveiraMota
3)Quadra(s)deReferência:
10,11,35,36.


1)Setor–1
2)RuaMariaLidia
3)Quadra(s)deReferência:
29.


1)Setor–1
2)RuaD.PedroI
3)Quadra(s)deReferência:
29.


1)Setor–1
2)RuaAnfilófiodeMenezes
3)Quadra(s)deReferência:
29.


1)Setor–1
2)RuaPraçadaNação
3)Quadra(s)deReferência:
6,7,27,28,29,30.


Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

40,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00


1)Setor–1
2)RuaNóbrega
3)Quadra(s)deReferência:
27.


1)Setor–1

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
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2)RuaBarãodeJeremoabo
3)Quadra(s)deReferência:
25,26,27.


1)Setor–1
2)RuaJoséBonifácio
3)Quadra(s)deReferência:
23,24,26.


1)Setor–1
2)RuaLeonorPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
23,24,26.


1)Setor–1
2)RuaJorgePinho
3)Quadra(s)deReferência:
22,23,25,26.


1)Setor–1
2)RuaIntendenteJoséTomazBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
24.


1)Setor–1
2)Rua7desetembro
3)Quadra(s)deReferência:
3,4,21,22,23,24,63.




1)Setor–1
2)Rua7desetembro
3)Quadra(s)deReferência:
67.





Localização

1)Setor–02
2)RuaVicenteFerreira

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial

Valor
30,00
30,00
35,00

8
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Terça-feira
1 de Março de 2011
306 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
3)Quadra(s)deReferência:
01,07,08.



1)Setor–02
2)RuaAntonioOliveiraMota
3)Quadra(s)deReferência:
01,03,04,05,48.


1)Setor02
2)RuaAntonioFerreiraNeto
3)Quadra(s)deReferência:
02,48.


1)Setor–02
2)RuaCandidoHonoratoAnunciação
3)Quadra(s)deReferência:
02,03.


1)Setor–02
2)RuaFranciscoXavier
3)Quadra(s)deReferência:
09,10.


Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

1)Setor–02
2)RuaMariaAvelinadeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
09,10.



1)Setor–02
2)RuaManoelJustinianoBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
09,10.


1)Setor–02
2)TravessaFranciscoXavier
3)Quadra(s)deReferência:
03,04.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

1)Setor–02

2)RuaAnaBittencourtCosta
3)Quadra(s)deReferência:
04,05.


1)Setor–02
2)RuaCarlosAugustoMota
3)Quadra(s)deReferência:
05,06.


1)Setor–02
2)RuaVicenteFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
06.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
35,00


1)Setor–02
2)RuaVicenteFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
52,53.


1)Setor–02
2)RuaPauloFerreiradeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
06,52.


1)Setor–02

2)RuaAntonioFerreiradeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
52,53,54,55.


1)Setor–02
2)RuaMariadaPOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
53,54.


1)Setor–02
2)RuaRaimundodeAssisPinho

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
3)Quadra(s)deReferência:
53,54.


1)Setor–02
2)RuaIrineuSantana
3)Quadra(s)deReferência:
56.


1)Setor–02
2)RuaVenceslauQuintinho 
3)Quadra(s)deReferência:
56.


1)Setor–02
2)TravessaVenceslauQuintinho
3)Quadra(s)deReferência:
56.


Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel, Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–02
2)RuaIrineuSantana
3)Quadra(s)deReferência:
04,05,06.


1)Setor–02
2)AvenidaEdvaldoParaíso
3)Quadra(s)deReferência:
08,11,16,25,31.


1)Setor–02

2)RuaFranciscoFerreiraMota
3)Quadra(s)deReferência:
08,11.


1)Setor–02
2)RuaPriscoParaísodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,12,16,17,18,19,20,49.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

1)Setor–02
2)RuaEmilioFerreiraMota 
3)Quadra(s)deReferência:
7,8,11,18,19,26,27,32, 33.


1)Setor–02
2)RuaLeonidiaCardealdeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
07,49,50.


1)Setor–02
2)RuaGomercindoPastordeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
07,50.


1)Setor–02
2)RuaJoséDantasMenezes
3)Quadra(s)deReferência:
07,50.


1)Setor–02
2)RuaAntonioFernandesdeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
07,12,13,15,49,50.


1)Setor–02
2)AvenidaJoaquimFreire
3)Quadra(s)deReferência:
07,12,13,20,21,22,23,24.


1)Setor–02

2)RuaAntonioCelestinodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
12,49.


1)Setor–02
2)RuaSergipe
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
16,17.


1)Setor–02
2)RuaJoséValdoLimaSantiago
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,25,26,31,32.


1)Setor–02
2)RuaAntoniodePádua
3)Quadra(s)deReferência:
19,20,22.


1)Setor–02
2)RuaMarcioniliaSantinadaSilva
3)Quadra(s)deReferência:
20,22.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00


1)Setor–02
2)RuaDomicianoOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
16,17,18,19,25,26,27.


1)Setor–02
2)RuaMariaGuilherminadeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
27,28,33,34.


1)Setor–02

2)TravessaMariaGuilherminadeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
28,34.


1)Setor–02
2)RuaAntonioCarlosMagalhães
3)Quadra(s)deReferência:
22,28,29,30,36,39,40,42,43.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/ serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/ serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
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Terça-feira
1 de Março de 2011
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
1)Setor–02
2)RuaSãoJosé
3)Quadra(s)deReferência:
23,24,29,30.


1)Setor–02
2)TravessaSãoJosé
3)Quadra(s)deReferência:
23,29.


1)Setor–02
2)RuaRodolfoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
24,30.


1)Setor–02
2)RuaBeloHorizonte
3)Quadra(s)deReferência:
24,30.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00


1)Setor–02
2)RuaNovoHorizonte
3)Quadra(s)deReferência:
36.


1)Setor–02
2)RuaJoséSalvador
3)Quadra(s)deReferência:
36.


1)Setor–02

2)RuaProfessoraMariadeLourdes
3)Quadra(s)deReferência:
28,34,39.


1)Setor–02
2)RuaRiodeJaneiro
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
39,40.


1)Setor–02
2)RuaMariaPinho
3)Quadra(s)deReferência:
40,41.


1)Setor–02
2)TravessaMariaPinho
3)Quadra(s)deReferência:
41,42,44.


1)Setor–02
2)RuaNapoleãoBastos
3)Quadra(s)deReferência:
41,44.


1)Setor–02
2)RuaLauradeOliveiraMoura
3)Quadra(s)deReferência:
44,46.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00


1)Setor–02
2)RuaSãoPaulo
3)Quadra(s)deReferência:
42,43.


1)Setor–02
2)RuaCandidoPastordeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
45,46.


1)Setor–02

2)RuaLargodaSaudade
3)Quadra(s)deReferência:
43,45.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
1)Setor–02
2)RuaTucano
3)Quadra(s)deReferência:
43,45.


1)Setor–02
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
45.


1)Setor–02
2)RuaJoséMota
3)Quadra(s)deReferência:
35,39,40,41,44,46,47.


1)Setor–02
2)RuaJoséMota
3)Quadra(s)deReferência:
31,32,33.


1)Setor–02
2)RuaJoséExupérioCarvalhodosSantos
3)Quadra(s)deReferência:
51.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–02
2)RuaPatrícioPereiradeMatos
3)Quadra(s)deReferência:
37,38,51.


1)Setor–02
2)RuaJoseDomingosdeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
37.


1)Setor–02

2)RuaProfessoraValdecideSouza
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
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35,37,38.


1)Setor–02
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
35,38,47.


1)Setor–02
2)RuaMarcioniliaSantinadasilva
3)Quadra(s)deReferência
21,23,24.


1)Setor–02
2)RuaPriscoParaísodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência
13,14,21.




Localização

1)Setor–03
2)AvenidaAracaju
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03.



1)Setor–03
2)RuaLelisdaSilvaPinho
3)Quadra(s)deReferência:
02,03.


1)Setor–03
2)RuaJoséTibúrcio
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03,05,06,08,16.


1)Setor–03
2)RuaIsaiasAlves
3)Quadra(s)deReferência:
04,08.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

Valor
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
26,00
26,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
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1)Setor–03
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
03,04,08.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00

1)Setor–03
2)PraçaJulioOliveiradeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
08.



1)Setor–03
2)RuaLuizMagno
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,07,17,18,19.


1)Setor–03
2)TravessaLuizMagno
3)Quadra(s)deReferência:
01,06,07.


1)Setor–03
2)RuaTravessaJoséTibúrcio
3)Quadra(s)deReferência:
05,06.


1)Setor–03
2)RuaJoãoPinho
3)Quadra(s)deReferência:
06,07.


1)Setor–03
2)TravessaJoãoPinho
3)Quadra(s)deReferência:
07,19.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel, Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00



Terrenos/uso




25,00
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1)Setor–03
2)RuaSergioMoura
3)Quadra(s)deReferência:
18,19.


1)Setor–03
2)RuaJoséLuizdaMata
3)Quadra(s)deReferência:
05,16,17,18.


1)Setor–03

2)RuaJoãoOliveiraDossantos
3)Quadra(s)deReferência:
05,16,17,18.


1)Setor–03
2)RuaAmerindoOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
01.


1)Setor–03
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
01.


1)Setor–03
2)RuaAntonioEvaristoDeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
01,11.


1)Setor–03
2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
01,11.


1)Setor–03
2)RuaLudovinoRenatodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11.

Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
32,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
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Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

27,00


1)Setor–03
2)TravessaLudovinodecarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,20.


1)Setor–03
2)RuaJoseDomingosdeSouza
3)Quadra(s)deReferência:
20.


1)Setor–03

2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
20.


1)Setor–03
2)RuaEdvaldoBoaVentura
3)Quadra(s)deReferência:
21.


1)Setor–03
2)TravessaEdvaldoBoaVentura
3)Quadra(s)deReferência:
21.


1)Setor–03
2)RuaJuliaMariadaMata
3)Quadra(s)deReferência:
21.


1)Setor–03
2)RuaHonoratodaSilvapinho
3)Quadra(s)deReferência:
13.


1)Setor–03

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
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2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
13,15.



Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

22,00
22,00
22,00
22,00


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
30,00
30,00
32,00
32,00
32,00
32,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial


Valor
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
27,00
27,00
26,00
26,00
25,00
25,00



1)Setor–03
2)Travessa7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
13,14,15.


1)Setor–03
2)RuaMariaTeiú
3)Quadra(s)deReferência:
14,15.


1)Setor–03

2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,12,13,14,15,20,21.




Localização

1)Setor–04
2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
01,10,13.



1)Setor–04
2)RuaManoelFidelis
3)Quadra(s)deReferência:
01,10.


1)Setor–04
2)RuaGustavoFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
02,06,07.


1)Setor–04
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2)RuaJoãoPastor
3)Quadra(s)deReferência:
02,04,05,06.


1)Setor–04
2)RuaGerminadeJesus
3)Quadra(s)deReferência:
04,05.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest. Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00

1)Setor–04
2)TravessaGustavoFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
06,07.



1)Setor–04
2)TravessaJoãoPastor
3)Quadra(s)deReferência:
05,06,07.


1)Setor–04
2)RuaGregórioCruz
3)Quadra(s)deReferência:
04,05,07,08.


1)Setor–04
2)RuaAntonioEvaristodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
08,11,24.


1)Setor–04
2)RuaAntonioEvaristodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
10,12,13.


1)Setor–04
2)RuaBarãodeJeremoabo
3)Quadra(s)deReferência:
02,03,04,08,09.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
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Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

27,00


1)Setor–04
2)RuaIntendenteJoséTomazBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
01,22.


1)Setor–04
2)RuaIntendenteJoséTomazBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
03.


1)Setor–04
2)RuaMartinianoFerreiradaSilva
3)Quadra(s)deReferência:
03,09.


1)Setor–04
2)TravessaBarãodeJeremoabo
3)Quadra(s)deReferência:
19,16.


1)Setor–04
2)RuaBarãodeJeremoabo
3)Quadra(s)deReferência:
11,19.


1)Setor–04
2)RuaReiPele
3)Quadra(s)deReferência:
11,24.


1)Setor–04
2)RuaSenhordoBonfim
3)Quadra(s)deReferência:
11,20,21,23,24.


1)Setor–04

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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2)TravessaSenhordoBonfim
3)Quadra(s)deReferência:
23,24.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

20,00
20,00
20,00
20,00


1)Setor–04
2)PraçadaVilaOlímpica
3)Quadra(s)deReferência:
12,23,24.


1)Setor–04
2)RuaDamianaMariadeJesus
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,23.


1)Setor–04
2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
14,15.


1)Setor–04
2)Rua7deSetembro
3)Quadra(s)deReferência:
18,20.


1)Setor–04
2)RuaEmiliadosSantos
3)Quadra(s)deReferência:
17.


1)Setor–04
2)TravessaNicolauTolentino
3)Quadra(s)deReferência:
15,16.


1)Setor–04
2)RuaNicolauTolentino
3)Quadra(s)deReferência:
15,17.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br




Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

17,00
20,00

Localização

1)Setor–05
2)RuaLeonorPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
01.



1)Setor–05
2)RuaJoséBonifacio
3)Quadra(s)deReferência: 01.



1)Setor05
2)RuaBarãodeJeremoabo
3)Quadra(s)deReferência:
01,02.


1)Setor–05
2)RuaNóbrega
3)Quadra(s)deReferência:
02.


1)Setor–05
2)RuaEzequielDiasBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
02,03.


Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

Valor
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00

1)Setor–05
2)PraçaDaNação
3)Quadra(s)deReferência:
03.



1)Setor–05
2)RuaAnfilófiodeMenezes
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
30,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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03,04,05,06,07.


1)Setor–05
2)RuaDãoPedroI
3)Quadra(s)deReferência:
04,15,16,21,22.


1)Setor–05
2)RuaTiradentes
3)Quadra(s)deReferência:
04,05,11,17,22,23.


1)Setor–05
2)RuaBoaVentura
3)Quadra(s)deReferência:
05,06.


1)Setor–05
2)RuaDermevalPitágorasdeGóes
3)Quadra(s)deReferência:
06,07.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

30,00
30,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00


1)Setor–05
2)RuaArnóbioPereira
3)Quadra(s)deReferência:
07,08.


1)Setor–05
2)RuaEzequielDiasBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
08.


1)Setor–05
2)RuaCosmeAnunciaçãoDantas
3)Quadra(s)deReferência:
06,07,08,18.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
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1)Setor–05
2)RuaLuizAlvino
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,23,24,25,28,29.


1)Setor–05
2)RuaNicolauLira
3)Quadra(s)deReferência:
18,24.


1)Setor–05
2)RuaNicolauLira
3)Quadra(s)deReferência:
19,26.


1)Setor–05
2)RuaGoiás
3)Quadra(s)deReferência:
24,25.


1)Setor–05
2)RuaGoiás
3)Quadra(s)deReferência:
26,27.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
20,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–05
2)RuaCelsoMota
3)Quadra(s)deReferência:
25,29,30.


1)Setor–05
2)RuaMonteBelo
3)Quadra(s)deReferência:
27,31.


1)Setor–05
2)RuaJoãoBatista
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
18,19,24,25,26,27,30,31,32.


1)Setor–05
2)RuaEzequielDiasBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
19,26,27.


1)Setor–05
2)TravessaCelsoMota
3)Quadra(s)deReferência:
29,30.


1)Setor–05
2)RuaPrincesaIzabel
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,43.


1)Setor–05
2)TravessaDurvalPinto
3)Quadra(s)deReferência:
31,32.


1)Setor–05
2)RuaDurvalPinto
3)Quadra(s)deReferência:
31,32,33.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–05
2)RuaBomViver
3)Quadra(s)deReferência:
33,35,36,39,41.


1)Setor–05
2)RuaEzequielDiasBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
33,34,38,40,42.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
1)Setor–05
2)RuaQ
3)Quadra(s)deReferência:
33,34,35.


1)Setor–05
2)RuaB
3)Quadra(s)deReferência:
34,35,36,39,40,41,42.


1)Setor–05
2)RuaP
3)Quadra(s)deReferência:
34,35,36,38.


1)Setor–05
2)RuaO
3)Quadra(s)deReferência:
36,38,40.


1)Setor–05
2)RuaN
3)Quadra(s)deReferência:
39,40,41,42.


1)Setor–05
2)RuaM
3)Quadra(s)deReferência:
41,42,45.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00


1)Setor–05
2)RuaLuizAlvino
3)Quadra(s)deReferência:
28,43,52,53.


1)Setor–05
2)RuaBeloMonte
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
52,53.


1)Setor–05
2)RuaBernardinodaMata
3)Quadra(s)deReferência:
28,52.


1)Setor–05
2)PraçaIrmãDulce
3)Quadra(s)deReferência:
28,51,52,54.


1)Setor–05
2)RuaJuditeFrancelina
3)Quadra(s)deReferência:
51,54.


1)Setor–05
2)RuaJoséRocha
3)Quadra(s)deReferência:
51,57.


1)Setor–05
2)RuaAltoAlegre
3)Quadra(s)deReferência:
46,47,49.


1)Setor–05
2)RuaAntonioMaria
3)Quadra(s)deReferência:
48,49.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–05
2)RuaGetúlioVargas
3)Quadra(s)deReferência:
47,48,49.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
1)Setor–05
2)RuaIrmãDulce
3)Quadra(s)deReferência:
47,48,53,54,55.


1)Setor–05

2)RuaMariaNeideOliveiraSilva
3)Quadra(s)deReferência:
55,91.


1)Setor–05
2)RuaElieneSantiago
3)Quadra(s)deReferência:
50,91.


1)Setor–05
2)RuaAdautoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
20,21,22,46.


1)Setor–05
2)RuaTorquatoMoreira
3)Quadra(s)deReferência:
20,21.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–05
2)RuaGoiás
3)Quadra(s)deReferência:
14,15,16,17,20,21,23.


1)Setor–05
2)RuaProfessoraAméliaRamos
3)Quadra(s)deReferência:
14,15.


1)Setor–05

2)RuaMariaLidiadeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
14,15,16.


1)Setor–05
2)RuaJoséRoquedeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
13,1420,46,48,49.


1)Setor–05
2)RuaAndreBatista
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,11,12.


1)Setor–05
2)RuaJustinianoBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,57.


1)Setor–05
2)RuaEgidioFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
10,12,13,61,62.


1)Setor–05
2)RuaCaioMoura
3)Quadra(s)deReferência:
11,12.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/ serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–05
2)RuaJoséPedrodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,57,58,59.


1)Setor–05
2)RuaPadreOsvaldo
3)Quadra(s)deReferência:
57,59,60,81,82.



Terreno s/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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1)Setor–05

2)RuaEdgarFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
11,58.


1)Setor–05
2)RuaErasmodeOliveiraCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,12,58,59,61,62,63,64,65.


1)Setor–05
2)RuaJoséRoque
3)Quadra(s)deReferência:
50,62,67,68,91.


1)Setor–05
2)RuaCaioMoura
3)Quadra(s)deReferência:
62,63,67.


1)Setor–05
2)RuaEdgarFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
63,64,67,68.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–05
2)RuaJoséPedrodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
64,65,68,69,72.


1)Setor–05
2)RuaPioXII
3)Quadra(s)deReferência:
59,60,65,66,69,70,71,72.


1)Setor–05

2)RuaPioXIII
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
57,60,66,70,71,73,74,75,81,82.


1)Setor–05
2)RuaDuquedeCaxias
3)Quadra(s)deReferência:
63,64,65,66,67,68,69,70,74,75,76,
77,78,79,80.

1)Setor–05
2)RuaJoséRodriguesdosSantos
3)Quadra(s)deReferência:
69,70,71,72,73,74.


1)Setor–05
2)RuaErasmodeOliveiraCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
77,78,79,80,81.


1)Setor–05
2)RuaLauraAlvesdosSantos
3)Quadra(s)deReferência:
81,82,83.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–05
2)RuaJoãoPauloII
3)Quadra(s)deReferência:
77,78.


1)Setor–05
2)RuaPauloCardosodosReis
3)Quadra(s)deReferência:
75,76,78,79.


1)Setor–05

2)RuaIrineuSantana
3)Quadra(s)deReferência:
83.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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1)Setor–05
2)RuaFranciscaMariadaCruz
3)Quadra(s)deReferência:
79,80.


1)Setor–05
2)RuaPedroBezerradaSilva
3)Quadra(s)deReferência:
80.


1)Setor–05
2)RuaArlindaMariadeJesus
3)Quadra(s)deReferência:
75,76.


1)Setor–05
2)RuaVenceslauQuintino
3)Quadra(s)deReferência:
83,84,85,86.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–05
2)RuaIrineuSantana
3)Quadra(s)deReferência:
86,87,90.


1)Setor–05
2)RuaJoséOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
85,86,87,88,89.


1)Setor–05

2)RuaPedroOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
85,86,87,88.


1)Setor–05
2)RuaMariaCesáreadeJesus
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
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84,85,88,89.


1)Setor–05
2)RuaAntonioDavidFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
51,54.


1)Setor–05
2)TravessaJoséPedrodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,58.


1)Setor–05
2)RuaSolardoSantana
3)Quadra(s)deReferência:
57.



Localização

1)Setor–06
2)AvenidaJoaquimFreire
3)Quadra(s)deReferência:
01,02.



1)Setor–06
2)RuaJoãodeDeus
3)Quadra(s)deReferência:01,03.



1)Setor06
2)RuaFrancinoFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03.


1)Setor–06
2)RuaJacu
3)Quadra(s)deReferência:
02,,03,05,08.

Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

Valor
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
25,00
27,00

Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
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1)Setor–06
2)RuaMulungu
3)Quadra(s)deReferência:
03,08,11,12.


Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00

1)Setor–06
2)RuaGuarani
3)Quadra(s)deReferência:
05,07,08,12.



1)Setor–06
2)RuaDaHora
3)Quadra(s)deReferência:
06,07,09,11,12,21.


1)Setor–06
2)RuaDaBandeira
3)Quadra(s)deReferência:
03,05,07,08,11,12.


1)Setor–06
2)RuaVicenteFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
02,05.


1)Setor–06
2)RuaVicenteFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
06,07.


1)Setor–06
2)RuaAntonioFernandesdeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
03,04,10,11,13,20.


Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
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1)Setor–06
2)RuaJonasPastor
3)Quadra(s)deReferência:
04,20.


1)Setor–06
2)RuaTelmoCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
04,10.


1)Setor–06
2)RuaAutaPinho
3)Quadra(s)deReferência:
10,13.


1)Setor–06
2)RuaCarlosMota
3)Quadra(s)deReferência:
13,14.


1)Setor–05
2)RuaPriscoParaíso
3)Quadra(s)deReferência:
04,10,13,20.


1)Setor–05
2)RuaPriscoParaíso
3)Quadra(s)deReferência:
14,15,16,17,18,19.


1)Setor–05
2)RuaAntonioFernandesdeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
14,15,16,17,18,19,21,23.


1)Setor–05
2)RuaOsvaldoRibeiroPinto
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest. Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
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14,15.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

17,00
17,00

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00



1)Setor–06
2)RuaOtavioBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
15,16.


1)Setor–06
2)RuaFranciscoCelestinodeSouza
3)Quadra(s)deReferência:
16,17.


1)Setor–06
2)RuaBalbinaBarretodeMatos
3)Quadra(s)deReferência:
17,18.


1)Setor–06
2)RuaLaurindaBarretodeMatos
3)Quadra(s)deReferência:
18,19.


1)Setor–06
2)RuaVelhaGuarda
3)Quadra(s)deReferência:
9,21,22,23.


1)Setor–06
2)RuaSãoPedro
3)Quadra(s)deReferência:
09,22.


1)Setor–06
2)RuaDoMatadouro
3)Quadra(s)deReferência:
06,09,22.
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Localização

1)Setor–07
2)RuaDaFrança
3)Quadra(s)deReferência:
01.



1)Setor–07
2)RuaPriscoParaísodeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência: 01,02.

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

Valor
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00




1)Setor07
2)RuaMarcioniliaSantinadaSilva
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,04.


1)Setor–07
2)RuaCarlosMota
3)Quadra(s)deReferência:
04,05,07,13.


1)Setor–07
2)RuaBeloHorizonte
3)Quadra(s)deReferência:
04,05,06.


Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00

1)Setor–07
2)RuaNovoHorizonte
3)Quadra(s)deReferência:
07,12,13.



1)Setor–07
2)RuaJoséSalvador
3)Quadra(s)deReferência:
12.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
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1)Setor–07
2)RuaAntônioCarlosMagalhães
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,20.


1)Setor–07
2)RuaTucano
3)Quadra(s)deReferência:
20.


1)Setor–07
2)RuaJoséBrígido
3)Quadra(s)deReferência:
04,05.


1)Setor–07
2)RuaJoséLisboaDeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
12,13.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–07
2)RuaMarcioniliaSantina daSilva
3)Quadra(s)deReferência:
03,06,26,27,28,29,30,31,32.


1)Setor–07
2)RuaOsvaldoRibeiroPinto
3)Quadra(s)deReferência:
03,06,08,14,15,16,21,23,26,27.


1)Setor–07
2)RuaSerrinha
3)Quadra(s)deReferência:
20,21.


1)Setor–07
2)RuaEsperança
3)Quadra(s)deReferência:

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
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Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
14,15.


1)Setor–07
2)RuaDoSossego
3)Quadra(s)deReferência:
06,14.


1)Setor–07
2)RuaMariadeLourdesFigueiredo
3)Quadra(s)deReferência:
08,09,10,16,17,18.


1)Setor–07
2)RuaOtavioBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
08,09,16,17,26,27,28,29.


1)Setor–07
2)RuaFranciscoCelestinodeSouza
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,17,18,28,29,30,31.


Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


1)Setor–07
2)RuaBalbinaBarretodeMatos
3)Quadra(s)deReferência:
10,11,18,19,30,31,32,33.


1)Setor–07
2)RuaLaurindaBarretodeMatos
3)Quadra(s)deReferência:
11,19,24,25,32,33.


1)Setor–07
2)RuaCarlosCassianodeOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
24.



Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso

15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
1)Setor–07
2)RuaCatarinaCordeirodeMiranda
3)Quadra(s)deReferência:
08,09,10,11,25,26,28,30,32.


1)Setor–07
2)RuaManoelBernardino 
3)Quadra(s)deReferência:
11,19,24,25.


1)Setor–07
2)RuaAntonioCarlosMagalhães
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,19,22.


1)Setor–07
2)RuaDaviOliveiraLima
3)Quadra(s)deReferência:
01,02.


Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial


Valor
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00


Localização

1)Setor–08
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
01,04,07.



1)Setor–08
2)RuaÂngeloPastor
3)Quadra(s)deReferência:
07,08,09,10,11.


1)Setor08
2)RuaLomantoJunior
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,07,08,09,10,11,14, 18.


1)Setor–08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
2)RuaJoãoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
07,08.


1)Setor–08
2)RuaMariaAngélica
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03,05,06.

Setor–08
RuaMariaAngélica
Quadra(s)deReferência:
08,09.



1)Setor–08
2)RuaPadreCelestinoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
04,05.



1)Setor–08
2)RuaEutimiaOliveiraPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
01,03,04,05,06.


1)Setor–08
2)RuaManoelSales
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03,14,16,17,18.


1)Setor–08
2)RuaJosuéAlvesOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
03,06,16,28.


1)Setor–08
2)RuaCleristonAndrade
3)Quadra(s)deReferência:

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terreno/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comércio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/

25,00
25,00
25,00
25,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel,Motel,Rest.Escola,Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00

44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
342 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
11,12,13,15,18,19.


1)Setor–08
2)RuaMarechalRondon
3)Quadra(s)deReferência:
02,09,10,14.

1)Setor–08
2)RuaMarechalRondon
3)Quadra(s)deReferência:
02,14.


Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–08
2)RuaOlavoBilac
3)Quadra(s)deReferência:
10,11,14,18.


1)Setor–08
2)RuaJoséAlves
3)Quadra(s)deReferência:
16,17,27,28,29,33.


1)Setor–08
2)RuaExpeditoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
16,17,21,22,27,28,35,36.


1)Setor–08
2)RuaBarradoVento
3)Quadra(s)deReferência:
27,29,30,35.


1)Setor–08
2)RuaBenjaminPimentel
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,33,34.


1)Setor–08

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
2)RuaLuizPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
33,34.


1)Setor–08
2)RuaTerraVermelha
3)Quadra(s)deReferência:
22,23,31,36,37.


1)Setor–08
2)RuaJoséCalumbi
3)Quadra(s)deReferência:
19,20,21,22,23,24.


1)Setor–08
2)RuaMarietaMacedo
3)Quadra(s)deReferência:
17,21.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–08
2)RuaManoelSales
3)Quadra(s)deReferência:
19,20,21,24,25,32,38.


1)Setor–08
2)RuaJorgePinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
23,24,31,32,37,38.


1)Setor–08
2)RuaEdilsonFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
27,29,30,34,35.


1)Setor–08
2)TravessaTerraVermelha 
3)Quadra(s)deReferência:
23,31.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
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1)Setor–08
2)RuaHélioMoreira
3)Quadra(s)deReferência:
22,31,32,36,37,38.


1)Setor–08
2)RuaÂngeloPastor
3)Quadra(s)deReferência:
12,26.


1)Setor–08
2)RuaJoãoCruz
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,26.


1)Setor–08
2)TravessaÂngeloPastor
3)Quadra(s)deReferência:
12,16.


Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–08
2)RuaJosédaEma
3)Quadra(s)deReferência:
13,15,24,25,26.


1)Setor–08
2)RuaDavidaCruz
3)Quadra(s)deReferência:
13,15.


1)Setor–08

2)RuaFaustinaLisboaPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
15,19,20,25.


1)Setor–08

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
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Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
2)TravessaFaustinaLisboaPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
20,25.




Localização

1)Setor–09
2)RuaÂngeloPastor
3)Quadra(s)deReferência:
03,05,08,11.



1)Setor–09
2)RuaJoséMoreiradeCarvalho
3)Quadra(s)deReferência:
11,16.


1)Setor09
2)RuaBasílioCordeiro
3)Quadra(s)deReferência:
12,15,16.


1)Setor–09
2)RuaArlindaDantas
3)Quadra(s)deReferência:
12,13,15.


1)Setor–09
2)RuaMariaNoelia
3)Quadra(s)deReferência:
13,14,15.


1)Setor–09
2)RuaJoaquimPinheiroNeto
3)Quadra(s)deReferência:
05,06,08,09,11,12,16.



1)Setor–09

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
22,00
22,00
22,00

Utilização
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada

Valor
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00

48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ACSRP5SDIGPUP2LFSQ7UKA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
1 de Março de 2011
346 - Ano VII - Nº 359

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
2)RuaDitinhoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
08,09,10,11,12,13,14.


1)Setor–09
2)RuaAderbalPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
09,10,13,14.


1)Setor–09
2)RuaAntolinoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
05,06,07,08,09,10.


1)Setor–09
2)TravessaAntolinoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
06,07.


1)Setor–09
2)RuaJoséLisboaOliveira
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03,04,05,06,07.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–09
2)TravessaJoséLisboa
3)Quadra(s)deReferência:
02,03.


1)Setor–09
2)RuaCasemirodeAbreu
3)Quadra(s)deReferência:
01,02.


1)Setor–09
2)RuaBenjaminBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
01,04.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
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1)Setor–09
2)RuaHermíniadeAnadeAraujo
3)Quadra(s)deReferência:
04,24.


1)Setor–09
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
01,02,03,04.


1)Setor–09
2)RuaBenjaminBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
07,10,14,15,16.


1)Setor–09
2)RuaBenjamimBarreto
3)Quadra(s)deReferência:
19,21,23.


1)Setor–09
2)RuaAntonioLisboa
3)Quadra(s)deReferência:
18,19.


Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Hotel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

22,00
22,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
30,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–09
2)RuaArlindoDantasDaCruz
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,20,21,22,23


1)Setor–09
2)RuaHidelfonsoPinheiro
3)Quadra(s)deReferência:
17,18,19,20,21


1)Setor–09

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
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2)RuaAntônioFerreira
3)Quadra(s)deReferência:
20,21,22,23.


1)Setor–09
2)RuaÂngeloPastor
3)Quadra(s)deReferência:
17,20,22.


1)Setor–09
2)AvenidaRuiBarbosa
3)Quadra(s)deReferência:
24,25,26,27,29,31.


1)Setor–09
2)RuaDanielSantana
3)Quadra(s)deReferência:
24,25.


1)Setor–09
2)RuaJoséSalesdaCruz
3)Quadra(s)deReferência:
25,26,27,28.


1)Setor–09
2)TravessaAlvorada
3)Quadra(s)deReferência:
26,27.


Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest/Escola/Pousada

22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00


1)Setor–09
2)RuaAlvorada
3)Quadra(s)deReferência:
26,27.


1)Setor–09
2)RuaJacksonCruz
3)Quadra(s)deReferência:
27,28.

Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço

20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
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1)Setor–09
2)RuaPedroAraujo
3)Quadra(s)deReferência:
27,28,29.


1)Setor–09
2)RuaBiritinga
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,31,32,34.


1)Setor–09
2)RuaBomboniere
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,31,32,33.


1)Setor–09
2)RuaCamiladeJesus
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,34,35.


1)Setor–09
2)RuaSeverinoPitágorasdeGoes
3)Quadra(s)deReferência:
32,33.


1)Setor–09
2)RuaPedroBarcelar
3)Quadra(s)deReferência:
29,30,34,35.


Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/ Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada
Terrenos/uso
Residencial
Industrial
Agropecuária
Comercio/serviço
Hotel/Motel/Rest./Escola/Pousada

17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
22,00
22,00
22,00
22,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00
17,00
17,00
17,00
17,00


TABELAII
FATORESDECORREÇÃOPARATERRENOS
SITUAÇÃODAQUADRA
Meiodequadra
Esquinamaisdeumafrente
Encravado
Gleba
Vila

PERCENTUAL
1
1
0,8
0,6
0,9
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Aglomerado

0,5

TOPOGRAFIA
Plano
Aclive
Declive
Irregular

PERCENTUAL
1
0,8
0,8
0,7

PEDOLOGIA
Inundável
Firme
Alagado
Combinaçãodosdemais

PERCENTUAL
0,7
1
0,6
1






TABELAIII
FATORDECORREÇÃOPARACONSTRUÇÕES
ALINHAMENTO
Alinhada
Recuada

PERCENTUAL
1,00
1,10

POSICIONAMENTO
Isolada
Conjugada
Geminada

PERCENTUAL
1,00
0,90
0,80

SITUACAOUNIDADECONSTRUIDA
Frente
Fundos

PERCENTUAL
1,00
0,90

COBERTURA
Palha/Zinco
CimentoAmianto
Telhadebarro
Laje
Especial

PERCENTUAL
0,50
0,70
1,00
1,10
1,20

PAREDES
Sem
Taipa
Alvenaria
Concreto
Madeira

PERCENTUAL
0,40
0,30
1,00
1,00
1,00

FORRO
Sem

PERCENTUAL
0,80
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Madeira
Estuque
Laje
Chapas

1,00
0,70
1,10
0,60


REVESTIMENTOFACHADAPRINCIPAL
Sem
Reboco
Cerâmica
Madeira
Especial

PERCENTUAL
0,70
1,00
1,10
1,00
1,20

INSTALAÇÃOSANITÁRIA
Sem
Instalaçõessimples
Maisdeumainterna
Internacompleta

PERCENTUAL
0,80
0,90
1,00
1,00

PISO
Terrabatida
Cimento
Cerâmica/Mosaico
Tábuas
Taco
Materialplástico
Especial

PERCENTUAL
0,50
0,60
1,00
1,10
1,10
1,10
1,20

INSTALAÇÃOELÉTRICA
Sem
Aparente
Embutida

PERCENTUAL
0,80
0,90
1,00

ESTRUTURA
Alvenaria
Madeira
Metálica
Concreto

PERCENTUAL
1,00
0,90
1,00
1,00











TabelaIV





TABELAIV
VUP–ValorUnitárioPadrão–ImóveiseRurais
VUPVALORUNITÁRIOPADRÃO– IMÒVEISRURAIS
PedraAlta
SemFreio
QueimadaGrande
PedradoSerrote

R$/Tarefa*
700,00
400,00
400,00
400,00
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SerraBranca
Barreira
JoãoVieira
Tapuio
Tinguí
Rufino
Caldeirão
Retirada
Laranjeira
BelaVista
CampodoEloi
Palmeira
Barbosa
TanqueCavado
Perpetua
Guerra
BarreiroPreto
LagoadoBoi
LagoadaLaje
Bomba
Nazaré
Queimadinha
Jacu
Curtiço
LagoadaOnça
QueimadadoBorge
PoçodoCapim
MariaJosé
PaudeRato
DuasEstradas
VárzeadaPedra
LagoaEscura
CaldeirãoNovo
Lajinha
RoçadeDentro
Miranda
Bento
Umburaninha
Pereira
Balaio
Jurema
RuadaPalha
LagoadoCurral
LagoadosCavalos
Gitirana

600,00
650,00
650,00
650,00
350,00
300,00
320,00
300,00
450,00
400,00
400,00
400,00
500,00
300,00
450,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
250,00
350,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
450,00
300,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
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Ribeira
Rejeito

300,00
300,00


*Tarefa=66mx66m=4.356m²=2,3hectare.
*Hectare=100mx100m=10.000m²
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LEI N°. 056.

Autoriza
o
Poder
Executivo
a
celebrar
convênio com empresa privada especializada em
educação a distância, com transmissão via
satélite, em tempo real, tendo como objetivo a
instalação de um Pólo de Apoio Presencial de
uma Universidade/Faculdade Interativa, e dá
outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a celebrar
convênio com empresa privada especializada em educação à distância – EAD,
com o objetivo de instalar um Pólo de Apoio Presencial de uma
Universidade/Faculdade Interativa, devidamente reconhecida pelo Ministério
da Educação, onde serão ministrados cursos superiores de interesse da
população.
Parágrafo único. A conveniada, quando não for a geradora dos
conteúdos dos cursos a serem ministrados no Pólo, deverá apresentar
documento que comprove a autorização do Ministério da Educação à
Universidade/Faculdade Interativa, por ela contratada, para ministrar cursos
a distância.
Art. 2º. O convênio de que trata o artigo anterior, tem como
objetivo desencadear ações educativas junto a comunidade para atender jovens
e adultos que não tiveram acesso ao ensino superior, nas diferentes faixas
etárias e sócio-econômica e que tenham concluído o nível médio de ensino.
Art. 3º. A empresa conveniada deverá ter como escopo, o
envolvimento em atividades educacionais previsto em seu estatuto social, bem
como ser portadora do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela
Prefeitura Municipal de Araci - Bahia, objetivando ações conjuntas para
atender aos jovens e adultos com o nível médio de ensino completo.
Parágrafo único. Para a escolha da conveniada devera ser
publicado edital de credenciamento nos meio de comunicação preconizados pela
Lei 8.666/93, através do qual se tornará publico o interesse da
Administração Municipal em celebrar convenio com instituição de ensino ou
com empresa que a represente, sendo obrigatório que a instituição de ensino
geradora dos conteúdos pedagógicos esteja devidamente credenciada junto ao
Ministério da Educação para ministrar cursos a distancia para o município de
Araci, Estado da Bahia.
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Art. 4º. As atividades pertinentes ao convênio
programação de trabalho da Secretaria Municipal da Educação.

integrarão

Art. 5º. A Secretaria Municipal da Educação estabelecera
diretrizes e princípios gerais do convênio a ser celebrado.

a

as

Art. 6º. A execução do convenio será acompanhada por uma
coordenadora pedagógica da própria Secretaria e por um representante, com
formação pedagógica, da empresa conveniada.
Art. 7º. Compete a Convenente a indicação dos professores tutores
que atuarão no Pólo Presencial, bem como o acompanhamento das atividades
destes em sala de aula.
§ 1º. O treinamento dos professores tutores ao qual se refere o
caput deste artigo será responsabilidade da empresa conveniada;
§ 2º. Os professores tutores serão remunerados
conveniada, de acordo com a carga horária desempenhada;

pela

empresa

§ 3º. Os professores tutores, um para cada curso ministrado no
Pólo de Apoio Presencial, deverão ter formação universitária nas áreas em
que irão atuar.
Art. 8º. As responsabilidades de cada um dos participes deverão
constar da minuta do Termo de Convênio, o qual será parte integrante desta
Lei.
Art. 9º. O Executivo Municipal fica autorizado a conceder bolsas
de estudo aos alunos regularmente matriculados no Pólo de Apoio Presencial.
Parágrafo único. A concessão de bolsas de estudo de que trata o
caput do artigo será regulamentada por decreto, no prazo de sessenta dias a
contar da data de promulgação desta lei.
Art. 10. As despesas decorrentes com a execução da presente lei,
para cumprimento das obrigações da convenente, onerarão as verbas próprias
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único.
Município para a conveniada.

Não

haverá

repasse

de

qualquer

valor

do

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
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GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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LEI N° 057.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para aquisição de terrenos na sede
deste Município, para ampliação e construção
de
unidades
escolares,
e
dá
outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado adquirir na
sede deste Município, terrenos localizados nos bairros da Bombinha e Novo
Araci, para ampliação e construção de unidades escolares.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I
possibilitem
técnicos.

–
a

praticar e
execução da

assinar contrato, aditivos e termos que
presente Lei, inclusive contratar projetos

II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.............................. R$ 25.000,00
TOTAL ....................................................... R$ 25.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.
_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 058.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de restauração das
estradas,
calçadas
e
calçamentos
danificados
devido a obras ou serviços executado por qualquer
pessoa física ou jurídica, empresa pública ou
privada nacional ou estrangeira no Município de
Araci,
Estado
da
Bahia,
que
e
dá
outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Toda pessoa física ou jurídica, empresa pública ou
privada, nacional ou estrangeira, que danificar estrada, calçada e
calçamento, para efetuar obras ou serviços, no Município de Araci, Estado da
Bahia, será obrigada a efetuar sua reparação em um prazo máximo de 15
(quinze) dias.
Art. 2º. A reparação deverá ser efetuada com a mesma qualidade
anterior, assim preservando as características do local e garantindo o seu
bom nivelamento.
Art. 3º. O serviço de reparação das vias poderá ser feito pela
própria prefeitura mediante o repasse antecipado dos custos por parte do
causador dos danos
Art. 4°. O não cumprimento desta Lei acarretará em multa ao
infrator, cujo valor será regulamentado posteriormente pelo Poder Executivo.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 059.
Dispõe sobre normatização de placas de
inauguração em obras públicas do Município
de Araci, Estado da Bahia, e dá outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica proibida a inauguração de obras incompletas no
Município de Araci, Estado da Bahia, por todos os órgãos públicos dos
Poderes Executivo e Legislativo, bem como da Administração Pública, direta e
indireta do município, que ainda não tenham sido vistoriadas e recebidas
oficialmente, conforme previsto no contrato de execução pelo órgão
responsável por sua fiscalização.
Parágrafo
único.
Entende-se
por
empreendimento que não apresente as condições
adequado a que se destina.
Art. 2º. Na
seguintes informações:

placa

de

inauguração

da

obras
incompletas
o
necessárias para o uso

obra

deverá

conter

as

I – Data do início e do término da obra;
II – Valor inicialmente previsto e valor final efetivamente gasto
na sua execução;
III – Nome do (s) responsável (eis) pelo projeto e pela execução
da obra;
IV – Nome do órgão
pública responsável pela obra.

ou

entidade

integrante

da

administração

Art. 3º. O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação. (VETADO)
Art. 4°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se todas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

________________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 060.
Dispõe sobre a correção e denominação de
nomes de logradouros na sede do Município
de Araci, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Ficam instituídas as denominações dos logradouros da
sede deste município, conforme o artigo 2° desta lei.
Art. 2º. As correções e denominações dos logradouros ocorrerão de
acordo com o que se segue:
SETOR – 02
I - O Espaço localizado ao Sul da atual Rua Tucano onde funciona a Escola
Municipal Padre João Eudes, Bairro da Contel, passa a denominar-se Largo da
Saudade.
II – O Espaço localizado ao Leste da Rua Marcionília Santina da Silva,
quadra 24, Bairro do Coqueiro, passa denominar-se Largo do Tanque.
SETOR – 05
I – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Rua Tiradentes, entre as
quadras 23 e 28, com extensão para Sul até a atual Rua João Batista, Bairro
do Morumbi, passa denomina – se Rua Celso Mota.
II – A localizada ao Leste da atual Rua Princesa Isabel, entre as quadras 29
e 30, Bairro Morumbi, passa denomina – se Travessa Celso Mota.
III – A Rua localizada ao Sul da atual Rua João Batista , entre as quadras
26 e 29, Bairro Cascalheira, passa denomina – se Rua Monte Belo.
SETOR - 06
I – A Rua localizada ao Leste e paralela da atual Rua Vicente Ferreira,
entre as quadras 06 e 09, Bairro São João, passa a denominar-se Rua do
Matadouro.
II – A Rua localizada ao Oeste e paralela a atual Rua Antonio Fernandes de
Carvalho, entre as quadras 09 e 21, Bairro São João, passa a denominar-se
Rua Velha Guarda.
III – A Rua localizada ao Oeste e perpendicular a atual Rua Antonio
Fernandes de Carvalho, entre as quadras 21 e 23, Bairro São João, passa a
denominar-se Rua São Pedro.
IV – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Antonio Fernandes
de Carvalho, entre as quadras 15 e 16, com extensão até as margens da BR
116, Bairro do Coqueiro, passa a denominar-se Rua Otávio Barreto.
V – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Antonio Fernandes
de Carvalho, entre as quadras 16 e 17, com extensão até a Rua Antonio Carlos
Magalhães, Bairro do Coqueiro, passa a denominar-se Rua Francisco Celestino
de Souza.
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VI – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Antônio Fernandes
de Carvalho, entre as quadras 17 e 18, com extensão até as margens da BR
116, Bairro do Coqueiro, passa a denominar-se Rua Balbina Barreto de Matos.
VII - A Rua localizada ao Leste da atual Rua Antonio Fernandes de Carvalho,
entre as quadras 18 e 19, com extensão até as margens da BR 116, Bairro do
Coqueiro passa a denominar-se Rua Laurinda Barreto de Matos.
SETOR - 07
I – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Osvaldo Ribeiro
Pinto entre as quadras 08 e 26, Bairro do coqueiro passa a denominar-se Rua
Catarina Cordeiro de Miranda.
II – A Rua localizada ao Norte e perpendicular, a Rua Balbina Barreto de
Matos entre as quadras 11 e 19, Bairro do Coqueiro passa a denominar-se Rua
Manuel Bernardino.
III – A Rua localizada ao Norte e Perpendicular, a atual Rua Osvaldo Ribeiro
Pinto, entre as quadras 08 e 16, Bairro do Coqueiro passa a denominar-se Rua
Maria de Lourdes Figueiredo.
IV – A Rua localizada ao Norte e perpendicular, a atual Rua Carlos Mota,
entre as quadras 14 e 15, no Bairro do Coqueiro, passa a denomina - se Rua
Boa Esperança.
V – A Rua localizada ao Norte e perpendicular, a atual Rua Carlos Mota entre
as quadras 06 e 14, Bairro do Coqueiro passa a denominar-se Rua do Sossego.
VI – A Rua Localizada ao Oeste e perpendicular a BR 116 entre as quadras 20
e 21 Bairro da Contel, passa a denominar-se Rua Serrinha.
SETOR - 08
I – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a BR 116 entre as quadras 01 e
04, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Rua Eutimia Oliveira Pinheiro.
II - A Rua localizada ao Leste e paralela a BR 116, entre as quadras 04 e
05, Bairro da Bombinha passa denominar-se Rua Padre Celestino Pinheiro.
III – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Lomanto Junior,
entre as quadras 01 e 02, com extensão para o Norte, Bairro da Bombinha,
passa a denominar-se Rua Maria Angélica.
IV – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Manoel Sales,
entre as quadras 03 e 16, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Rua Josué
Alves de Oliveira.
V – A Rua localizada entre as quadras 16 e 28 com extensão até as quadras 35
e 22, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Rua Expedito Pinheiro.
VI – A Rua localizada entre as quadras 27 e 29 com extensão para o Leste,
Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Rua Barra do Vento.
VII – A Rua localizada ao Norte da quadra 29, com extensão para o Leste,
Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Rua Benjamim Pimentel.
VIII – A Rua localizada entre as quadras 24 e 32, com extensão para o Sul,
Bairro da Bombinha passa a denominar-se Rua Jose da Ema.
IX – A Rua localizada entre as quadras 15 e 19, com extensão para o Leste,
Bairro Bombinha, passa a denominar-se Rua Faustina Lisboa Pinheiro.
X – A Rua localizada entre as quadras 13 e 15, Bairro da Bombinha, passa a
denominar-se Rua Davi da Cruz.
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XI – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Cleriston
Andrade, entre as quadras 12 e 13, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se
Rua João da Cruz.
XII – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Ângelo Pastor,
entre as quadras 12 e 26, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se Travessa
Ângelo Pastor.
XIII - A Rua Localizada ao Norte da quadra 35 e ao Leste das quadras 30 e
34, com extensão para o Norte, Bairro da Bombinha, passa a denominar – se
Rua Luiz Pinheiro.
XIV – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Expedito
Pinheiro, entre as quadras 27 e 35, Bairro da Bombinha, passa a denominar-se
Rua Edilson Ferreira.
XV – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a Rua Expedito Pinheiro, entre
as quadras 22 e 36, finalizando entre as quadras 32 e 38, Bairro da
Bombinha, passa denomina – se Rua Hélio Moreira.
XVI – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Rua Jorge Pinheiro,
entre as quadras 23 e 31, Bairro da Bombinha, passa denomina - se Travessa
Terra Vermelha.
SETOR – 09
I - A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Jose Lisboa
Oliveira, entre as quadras 6 e 7, Bairro Regalinho, passa a denomina – se
Travessa Antolino Pinheiro.
II – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a atual Rua Antolino Pinheiro
entre as quadras 9 e 10, Bairro regalinho, passa a denomina – se Rua Aderbal
Pinheiro.
III - A Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Ângelo Pastor, entre
as quadras 8 e 11, Bairro Regalinho, passa a denomina – se Rua Ditinho
Pinheiro.
IV – A Rua localizada entre as quadras 12, 13 e 15, Bairro Regalinho, passa
denomina – se Rua Arlinda Dantas
V – A Rua localizada ao Norte e perpendicular a atual Benjamim Barreto,
entre as quadras 14 e 15, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Maria
Noélia.
VI – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Rua Joaquim Pinheiro
Neto, entre as quadras 12 e16, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua
Basílio Cordeiro.
VII – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Rua Ângelo Pastor,
entre as quadras 11 e 17, Bairro Regalinho, passa a denomina – se Rua Jose
Moreira de Carvalho.
VIII – A Rua localizada entre as quadras 17 e 18 com extensão para Leste,
Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Arlindo Dantas.
IX – A Rua localizada entre as quadras 18 e 19 e paralela a atual Rua
Benjamim Barreto, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Antonio Lisboa.
X - Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Rua Ângelo pastor entre as
quadras 17 e 20, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Hidelfonso
Pinheiro.
XI – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a atual Rua Ângelo Pastor,
entre as quadras 20 e 22, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Antonio
Ferreira.
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XII – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a Br 116, entre as quadras 4
e 24, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Hermínia Diana de Araújo.
XIII – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a Br 116, entre as quadras
24 e 25, Bairro Regalinho, passa denomina – se Rua Daniel Santana.
XIV – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a Br 116, entre as quadras
25 e 26, Bairro Tiracolo, passa denomina – se Rua Jose Sales da Cruz.
XV – A Rua localizada ao Leste e paralela a Br 116 entre as quadras 26 e 27
Bairro Tiracolo, passa denomina – se Rua Alvorada.
XVI – A Rua localizada ao Leste e perpendicular a Br 116 embutida na quadra
26, Bairro Tiracolo, passa denomina – se Travessa Alvorada.
XVII – A Rua localizada ao Leste da Br 116, entre as quadras 26 e 29, Bairro
Tiracolo, passa denomina – se Rua Pedro Araújo.
XVIII – A Rua localizada entre as quadras 27 e 28, Bairro Tiracolo, passa
denomina – se Rua Jackson Cruz.
XIX – A Rua localizada ao Leste da Br 116 entre as quadras 29 e 31, Bairro
Tiracolo, passa Denomina – se Rua Biritinga.
XX – A Rua localizada entre as quadras 29 e 30 com extensão para Sul, Bairro
Tiracolo, passa denomina – se Rua Bomboniere.
XXI – A Rua localizada entre as quadras 29 e 30 com extensão para o Leste,
Bairro Tiracolo, passa denomina – se Rua Pedro Barcelar.
XXII – A Rua localizada entre as quadras 30 e 34 com extensão para o Norte,
Bairro Tiracolo, passa denomina – se Rua Camila de Jesus.
XXIII – A Rua localizada ao Sul e perpendicular a Rua de saída para o
Povoado do Setor, ao Leste da quadra 32, Bairro Tiracolo, passa a denominarse Rua Severino Pitágoras de Góes.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 16 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_______________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 061.
Dispõe sobre autorização ao
Municipal
para
aquisição
Distrito de Tapuio, neste
construção da unidade escolar
outras providências.

Poder Executivo
de
terreno
no
Município, para
de 2º grau, e dá

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado adquirir no Distrito
de Tapuio, neste Município, um terreno para construção da escola de 2º grau.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I
possibilitem
técnicos.

–
a

praticar e
execução da

assinar contrato, aditivos e termos que
presente Lei, inclusive contratar projetos

II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$
18.500,00
(dezoito
mil
e
quinhentos
reais),
na
seguinte
Dotação
Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS................................ R$ 18.500,00
TOTAL ......................................................... R$ 18.500,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 062.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal
para
aquisição
de
terreno
na
localidade de Tamburi, neste Município, para
construção de uma unidade escolar, e dá outras
providências.
A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado adquirir na Localidade
de Tamburi, neste Município, um terreno para construção de uma unidade
escolar.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que
possibilitem a execução da presente Lei, inclusive contratar projetos
técnicos.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS................................. R$ 6.000,00
TOTAL .......................................................... R$ 6.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL
___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 063.
Dispõe sobre autorização ao
Municipal
para
aquisição
Distrito de Barreira, neste
construção da unidade escolar
outras providências.

Poder Executivo
de
terreno
no
Município, para
de 2º grau, e dá

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado adquirir no Distrito
de Barreira, neste Município, um terreno para construção da escola de 2º
grau.
Art. 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a:
I – praticar e assinar contrato, aditivos e termos que
possibilitem a execução da presente Lei, inclusive contratar projetos
técnicos.
II – abrir Crédito Especial no Orçamento vigente no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), na seguinte Dotação Orçamentária:
02.07.01 – FUNDEB
2042 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
44.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS................................ R$ 15.000,00
TOTAL.......................................................... R$ 15.000,00
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N° 064.
Dispõe sobre
ao Inciso I,
do
Artigo
nº011/2001 de
providências.

alteração e nova redação
e revogação do Inciso II
11
da
Lei
Ordinária
09/03/2001, e dá outras

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1°. O Inciso I do artigo 11, da Lei Ordinária nº 011/2001,
de 09 de março de 2001, passará a ter a seguinte redação:
I - Fica reservado, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por
cento) das vagas oferecidas no concurso público para pessoas portadoras de
deficiência que não seja incompatível com o exercício do cargo pleiteado, as
quais terão classificação distinta dos demais concorrentes.
Art. 2°. O Inciso II do artigo 11 da Lei Ordinária nº 011/2001,
de 09 de março de 2001, fica revogado.
II -..............................(revogado).
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

___________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 065.
Estima a receita líquida e fixa a
despesa do Município para o exercício de
2011, e da outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DO CONTÉUDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento
– Programa do Município de ARACI, para o exercício financeiro de 2011,
compreendendo:
I – o orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e
Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal;
II – o orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e
fundos e ela vinculados;
Parágrafo único. Os valores desta Lei e de seus anexos estão
expressos a preços de julho de 2010.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2°. A receita total, nos orçamentos fiscais e seguridade
social é estimada em R$ 64.300.000,00 (sessenta e quatro milhões e trezentos
mil reais).
Art. 3°. As receitas, decorrentes da arrecadação, pelo Tesouro
Municipal, de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de
capital, previstas na legislação vigente, são estimados com o seguinte
desdobramento:
DISCRIMINAÇÃO
RECURSOS
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
64.915.033,00
64.915.033,00
Receita Tributária
1.599.954,00
1.599.954,00
Receita de Contribuição
9.000,00
9.000,00
Receita Patrimonial
121.394,00
121.394,00
Receita de Servi
20.000,00
20.000,00
Transferências Corrente
62.817.625,00
62.817.625,00
Outras Receitas Correntes
347.060,00
347.060,00
RECEITA DE CAPITAL
3.586.404,00
3.586.404,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
Operação de Crédito
Alienação de Bens
Transferência de Capital

100.000,00
20.000,00
3.466.404,00

100.000,00
20.000,00
3.466.404,00

DEDUÇÃO DA RECEITA

(4.201.437,00)

(4.201.437,00)

TOTAL DA RECEITA

64.300.000,00

64.300.000,00

SEÇÃOII
DAFIXAÇÃODADESPESA

Art. 4°. A despesa total, a conta dos recursos previstos neste
capítulo, no mesmo valor da Receita Total, é fixada em R$ 64.300.000,00
(sessenta e quatro milhões e trezentos mil reais), observada a programação
constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte
desdobramento:
DISCRIMINAÇÃO
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal

RECURSO
2.470.000,00
2.470.000,00

PODER EXECUTIVO

TOTAL
2.470.000,00
2.470.000,00

61.830.000,00

61.830.000,00

Gabinete da Prefeita

792.600,00

792.600,00

Controladoria Geral do Município

113.000,00

113.000,00

Procuradoria Geral do Município

190.000,00

190.000,00

Gabinete do Vice- Prefeito

155.000,00

155.000,00

Secretaria Mun. da Administração e
Desenvolvimento Econômico

1.783.500,00

1.783.500,00

Secretaria Municipal da Fazenda

2.339.000,00

2.339.000,00

Secretaria M. de Desenvolvimento
1.847.100,00
Social
Fundo Municipal de Assistência Social 1.512.100,00

1.827.100,00

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal da Educação
FUNDEB
Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer

1.512.100,00

12.336.500,00

12.336.500,00

5.914.000,00

5.914.000,00

24.140.000,00

24.140.000,00

1.960.000,00

1.960.000,00

Secretaria Municipal da Infra-Estrutura 5.048.300,00

5.048.300,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
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e Desenvolvimento Urbano
Secretaria Mun. da Agricultura e Meio
Ambiente

2.175.000,00

2.175.000,00

Secretaria Municipal da Segurança
Pública e Transporte Público

1.076.000,00

1.076.000,00

50.000,00

50.000,00

64.300.000,00

64.300.000,00

Reserva de Contingência
TOTAIS
I) Por categorias econômicas:
DISCRIMINAÇÃO

RECURSOS

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos
Juros e encargos da Dívida
Interna
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização
da
Dívida
Interna
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

52.065.566,00
30.708.966,00
16.000,00

52.065.566,00
30.708.966,00
16.000,00

21.340.000,00
12.184.434,00
11.562.434,00
40.000,00
582.000,00

21.340.000,00
12.184.434,00
11.562.434,00
40.000,00
582.000,00

50.000,00
64.300.000,00

50.000,00
64.300.000,00

TOTAL
SEÇÃO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 5°. Fica o Chefe do Executivo autorizado abrir créditos
suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e
fontes de recursos abaixo indicados:
I – A abrir créditos suplementares:
a)
Decorrentes de superávit financeiros, até o limite de 100%
(cem por cento), das despesas autorizadas, de acordo com o estabelecido no
art. 43 § 1°, inciso I e § 2°, da lei 4.320/64;
b)
Decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 100%
(cem por cento) das despesas autorizadas, conforme estabelecido no art. 43,
§ 1°, inciso II e § 3° e 4° da lei 4.320/64 e no disposto no art. 167,
inciso VI da CF;
c)
Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
respeitado o limite de 100% (cem por cento) de cada orçamento aprovado por
esta lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1°, inciso III da lei
4.320/64.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
II – efetuar operações de créditos por antecipação de receita,
nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da
Lei Complementar 101/2000;
III - operações de créditos, no limite dos valores contratados.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 6°. Para efeito da eventual atualização dos valores da Lei
Orçamentária, o Poder Executivo aplicará o IGP – M da Fundação Getúlio
Vargas, ou outro índice adotado pelo Governo Federal para medir a inflação
no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2010.
Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de
2011.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 066.
Dispõe sobre a criação do PROMIGE PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
INCENTIVO
A
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, e dá outras
providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica criado o PROMIGE - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO
A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, com o objetivo de criar incentivos fiscais
para criação de novos empregos e geração de rendas.
Art. 2º. São objetivos do
INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA:

PROMIGE

-

PROGRAMA

I - desenvolvimento da atividade produtiva
Araci/BA, aproveitando seu potencial já existente;

no

MUNICIPAL

DE

Município

de

II - geração de emprego e renda para a população do Município;
III - compatibilização da atividade produtiva com a preservação
do meio ambiente.
Art. 3°. Caberá à Prefeitura Municipal de Araci/BA, em
atendimento ao PROMIGE – PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, adoção de medidas concretas para permitir a implantação de
empreendimentos geradores de emprego e renda.
Art. 4º. Para efeito de adoção das medidas previstas no artigo
anterior, fica o Poder Executivo autorizado a:
I - adquirir terrenos que
captação de empreendimentos produtivos;

serão

empregados

no

processo

de

II - efetuar concessão de direito real de uso de áreas em caráter
gratuito, bem como excepcional para doação ou compra de áreas
mediante o
cumprimento das exigências legais e pontuadas nos específicos protocolos de
intenções.
III - alienar áreas industriais pertencentes ao Município, de
forma subsidiada, para os empreendimentos que tenham os seus projetos
aprovados pela Secretaria Municipal da Administração e Desenvolvimento
Econômico, conforme regulamentação do Poder Executivo;

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
IV
realizar
a
construção
de
estabelecimentos produtivos, quando necessário
administração municipal;

galpões
para
abrigar
e de conveniência da

V - executar as obras e os serviços necessários para dotar de
infra-estrutura
básica
as
áreas
nas
quais
serão
implantados
os
empreendimentos;
VI
- conceder
aos estabelecimentos implantados
incentivos fiscais previstos na legislação tributária municipal.

todos

os

a) Isenção de IPTU, ISSQN, TLL, TLE e TLT, por até 05 anos para
empresas que gerar até 50 (cinqüenta) empregos diretos;
b) Isenção de IPTU, ISSQN, TLL, TLE E TLT, por até 10 anos para
empresas que gerar acima de 50 (cinqüenta) empregos diretos.
§ 1º. Na análise do projeto, a Secretaria Municipal da
Administração e Desenvolvimento Econômico levará em conta os benefícios que
advirão com a instalação da empresa interessada e o impacto ambiental a ser
provocado pelo empreendimento.
§ 2º. Em caso de aprovação do projeto, será celebrado:
I - protocolo de intenções, no qual serão fixadas as obrigações
do Município e da empresa proponente;
II - contrato de concessão de direito real de uso entre o
Município de Araci/BA e a empresa interessada, com prazo máximo de vigência
de 10 (dez) anos e opção de compra ao final do ajuste;
III - contrato de compra e venda da área industrial pertencente
ao Município.
§ 3º. Extinta a empresa beneficiária da concessão de direito real
de uso ou na ocorrência de desvio de finalidade na utilização da área, o
Município será automaticamente reintegrado na posse do imóvel, com as
benfeitorias e acessões existentes à época, que não serão indenizadas.
§4º. Caso a empresa paralise suas atividades por um período acima
de 03 (três) meses, a mesma deve apresentar justificativa a Secretaria
Municipal da Administração e Desenvolvimento Econômico, que poderá decidir
pelas seguintes sanções:
I – Perda das isenções a partir do 4º mês de paralisação das
atividades;
II – Devolução do imóvel, com as benfeitorias e acessões
existentes à época, que não serão indenizadas, e o cancelamento do contrato.
Art. 5°. Os bens cedidos através do PROMIGE – PROGRAMA MUNICIPAL
DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, conforme o Art. 4º, não poderá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
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ser oferecido pelas empresas beneficiárias como garantias tais como: causas
trabalhistas, empréstimos financeiros, hipotecas, alienações e etc.
Parágrafo único. Na ocorrência do disposto neste artigo, será
aplicada a mesma penalidade prevista no § 3º. do Art. 4º.
Art. 6º. A empresa beneficiária da concessão de direito real de
uso deverá iniciar as ações tendentes à utilização da área dentro do prazo
máximo de 12 (doze) meses, a contar da data de celebração do respectivo
contrato.
Parágrafo único. Na falta de cumprimento do prazo disposto neste
artigo, será aplicada a mesma penalidade prevista no § 3º. do Art. 4º.
Art. 7º. Para cumprimento desta Lei e sua adequação à Lei
Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais, suplementares e especiais, e a promover transposições,
transferências e remanejamentos de recursos, no valor de R$ 985.000,00
(novecentos e oitenta e cinco mil reais), conforme o disposto no Art. 167,
incisos V e VI, da Constituição Federal.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 9°. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA, em 31 de dezembro de 2010.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

__________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 067.
Dispõe
sobre
autorização
ao
Poder
Executivo para doação de área de terra
para construção da Unidade Escolar
Estadual neste município no Povoado de
Tapuio, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer
doação de uma área de terra para o Estado da Bahia, para a Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, para construção da Unidade Escolar Estadual.
Art. 2º. A área de doação é correspondente a 4.800 m² (quatro mil
e oitocentos metros quadrados), que será desmembrado de propriedade do
município, localizado no Povoado de Tapuio, neste município.
Art. 3°. As despesas decorrentes da construção da Unidade Escolar
Estadual ficarão a cargo do Estado da Bahia.
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura, em 31 de janeiro de 2011.

_____________________________________
MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_____________________________________
ADILSON DA SILVA PINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 – Centro – CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br
LEI N°. 068.
Dispõe
sobre
autorização
ao
Poder
Executivo para doação de área de terra
para construção da Unidade Escolar
Estadual neste município no Povoado de
Barreira, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Araci, Estado da Bahia: Faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma da Lei Orgânica Municipal
e da Constituição Federal, a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer
doação de uma área de terra para o Estado da Bahia, para a Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, para construção da Unidade Escolar Estadual.
Art. 2º. A área de doação é correspondente a 4.800 m² (quatro mil
e oitocentos metros quadrados), que será desmembrado de propriedade do
município, localizado no Povoado de Barreira, neste município.
Art. 3°. As despesas decorrentes da construção da Unidade Escolar
Estadual ficarão a cargo do Estado da Bahia.
Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura, em 31 de janeiro de 2011.
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MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO
PREFEITA MUNICIPAL

_____________________________________
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