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Aramari

Atos Administrativos

Prefeitura de Aramari
Rua do Bendengó, s/n CAM
Centro - Estado da Bahia
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO DO BEM IMÓVEL Nº 028/2022
(Resumo)

Ao dez do mês de maio do ano de 2022, por determinação do Excelentíssimo Senhor Fidel Calos
Souza Dantas, Prefeito Municipal de Aramari, em cumprimento a Cláusula 11 do Termo de
contrato de doação, é feita a publicação na imprensa oficial do Município, do resumo do
contrato de termo 028/2022, tendo como objeto A DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.250 M2
INTEGRANTE DO POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO ARAMARI/BA,
LOCALIZADO NA BA 504 – ESTRADA ALAGOINHAS/ARAMARI., CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO . DONATÁRIO ALISON UILIAN SANTOS SILVA 02119397570, CNPJ:
30.547.593/0001-71 com valor atribuído de 100 (cem) reais por metro quadrado, que será
cobrado caso ao donatário mediante circunstancias da Clausula 3º, parágrafo 3º do termo em
epígrafe. Data da assinatura 10 de maio de 2022.
E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim Carlos
Roberto Rocha Reis – Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DE ARAMARI, ESTADO DA
BAHIA, em 30 de maio de 2022.

Carlos Roberto Rocha Reis
Secretário Municipal de Planejamento,
Administração e Fazenda (SEPAF).
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Aramari

Decretos

Prefeitura Municipal de Aramari
CAM – Centro Administrativo Municipal
Rua do Bendegó, 175 - Centro
Alagoinhas - Estado da Bahia

DECRETO Nº 32/2022
Regulamenta o disposto no artigo 2º, inciso VI, da Lei 244
de 11 de agosto de 2021.
Uso da Represa de Aramari para fins recreativos.
Disciplina as atividades comerciais de embarcações de
pequeno porte, motorizadas ou não, controle e fiscalização
do tráfego destas embarcações na Represa da Orla do
município de Aramari e dá outras providências.

O Senhor FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS, prefeito do município de Aramari, localizada no
estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e
considerando a Lei 244 de 11 de agosto de 2021, que institui O Plano Municipal de
Desenvolvimento Econômico – PMDE, e dá outras providencias.
Considerando o disposto na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81).
Considerando o disposto no Sistema Municipal de Gestão Ambiental (SIMGAM);
Considerando o disposto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAB);
Considerando o disposto no Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMAM);
Considerando que a pratica de exercícios físicos traz a melhoria da qualidade de vida da
população de Aramari;
Considerando que o lazer figura como um direito social garantido na CRFB em seu artigo 6º,
sendo este um dever do Estado, cabendo ao Poder Público incentiva-lo como forma de promoção
social;
Considerando que o lazer como forma de promoção social, pode este caminhar ao lado da
preservação do meio ambiente;
Considerando que o Poder Executivo houve por bem participar desse processo, objetivando a
melhoria da qualidade de vida de sua população;
Considerando artigo 2º, inciso VI, da Lei 244 de 11 de agosto de 2021.
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Prefeitura Municipal de Aramari
CAM – Centro Administrativo Municipal
Rua do Bendegó, 175 - Centro
Alagoinhas - Estado da Bahia

DECRETA:

Artigo 1º - A Represa de Aramari, localizada a Rua do Bendengó, Aramari, BA, pode ser utilizada
para fins de recreação por meio de embarcações motorizadas ou não, de pequeno porte, com
capacidade máxima de 04 (quatro) passageiros .
Artigo 2º - Entende-se por recreação para fins econômicos, passeio turístico na Represa de
Aramari, em embarcações alugadas para este fim, por empresas particulares devidamente
autorizadas para a realização dos serviços, através da SEPAF (SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA), que concederá autorização para:
I – Exploração econômica dos passeios turísticos, observada a apresentação dos seguintes
documentos:
- Ficha de Cadastro de Comerciantes da Orla
- CNPJ da empresa
- Certificado de Titularização Empresarial
- Certidão Negativa do Setor de Tributos Municipal
II - A autorização acima mencionada terá prazo indeterminado, podendo ser renovada após o
transcurso do mesmo, desde que todas as regulamentações desse decreto estejam sendo cumpridas.
III - Sendo a autorização concedida pelo Poder Público, o autorizado deverá obedecer às normas
de segurança para atividades náuticas, devendo, ainda, possuir a regular capacitação, devidamente
reconhecida por entidade competente.
IV- Poderá ser concedido o número de até 3 (três) licenças de comercialização para cada tipo de
embarcação, devendo o Poder Público delimitar a área de atuação e comercialização de cada
autorização.
V - Será permitida a instalação de ·atracadouros na área mencionada para apoio dos equipamentos
que serão utilizados nessa atividade econômica.
§ 1º - Os custos destas, assim como de quaisquer outros tipos de infraestruturas na Represa
do município correrão as expensas dos autorizados. .
.
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Prefeitura Municipal de Aramari
CAM – Centro Administrativo Municipal
Rua do Bendegó, 175 - Centro
Alagoinhas - Estado da Bahia

§ 2° Em caso de encerramento da atividade; o autorizado deverá providenciar a retirada de todas
as infraestruturas instaladas na Represa, da orla.
Artigo 3º - O horário de funcionamento dos equipamentos autorizados para a Recreação
discriminada neste Decreto, será das 08h00 às 18h00.
Artigo 4º - A utilização das instalações na Represa de Aramari, seguirá normas estabelecidas nos
instrumentos firmados.
Artigo 5º- Toda atividade competitiva realizada na Represa de Aramari, deverá ser previamente
solicitada e autorizada pela SEPAF (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO
E FAZENDA) sendo proibido o uso de forma espontânea.
Artigo 6º - Será de responsabilidade de cada usuário a participação em eventos, ou diversão na
Represa de Aramari, não sendo exigida a apresentação de exame médico dos mesmos,
comprovando sua aptidão para a atividade.
Artigo 7º - Os equipamentos necessários para a prática e/ou treinamento serão fornecidos pela
empresa prestadora dos serviços.
Artigo 8º - Será obrigatória a presença de guarda vidas na Represa de Aramari, com comprovação
por órgão competente para o exercício da função;
Artigo 9º - É obrigatório o uso de colete salva-vidas.
Artigo 10 - É vedada a prática das atividades descritas neste Decreto, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, às seguintes pessoas:
I - Portadores de enfermidades mentais ou de saúde que, de alguma forma, prejudiquem o seu
discernimento ou coordenação motora, gerando incompatibilidade com as referidas práticas
II - Embriagados ou pessoas sob efeito de qualquer substância alucinógena que reduza ou suprima
sua capacidade de discernimento;
III- Crianças menores de 5 (cinco) anos de idade;
IV -Crianças entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de idade, desacompanhados de seus pais ou
responsáveis;
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Artigo 11 - O autorizado fica obrigado a colocar, no local em que estiver exercendo a atividade,
placa móvel visível, medindo 60 cm (sessenta centímetros) de largura por 80 cm (oitenta
centímetros) de altura, afixada a uma altura de 1,60 metros (um metro e sessenta centímetros) do
solo, com informações acerca das vedações do artigo anterior, bem como a proibição dos banhistas
acerca da permanência nos limites das raias demarcativas. A referida placa deverá ser afixada sob
responsabilidade do autorizado.
Artigo 12 – A Prefeitura Municipal, através da SEPAF (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA) deverá zelar pela preservação, manutenção e higiene da orla
da Represa.
§ 1º Fica proibido o consumo de bebidas e gêneros alimentícios dentro da Represa.
§ 2º Fica terminantemente proibido o uso de copo ou garrafa de vidro dentro da Represa, bem
como dispensar qualquer lixo na água.
§ 3º Em situações de chuva com raios, os treinamentos/competições/eventos deverão ser
imediatamente suspensos.
§ 4º Não será permitida a entrada de animais de estimação na Represa
Artigo 13 – As infrações cometidas pelos operadores autorizados e/ou seus funcionários, durante
as atividades náuticas aqui descritas, serão punidas com as seguintes penalidades:
I – Advertência em caso do não cumprimento de algum dos incisos do artigo 12.
II – Suspensão de autorização por 30 (trinta) dias, pelo não cumprimento em um dos itens dos
artigo 10.
III – Suspensão de autorização por 120 dias em caso de reincidência de infração dos artigos 10 e
12.
IV – Cassação definitiva da autorização após o descumprimento de qualquer normas deste decreto,
após ter sofrido a penalidade de suspensão da autorização por 120 dias.
§1º - Considerando a gravidade da infração, as penalidades poderão ser aplicadas de forma
gradativa;
§2º - Infrações mais sérias como conduta antiética, desrespeito às normas de conservação ou aos
usuários, poderão ser punidas diretamente com suspensão ou cassação da autorização;
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§3º - Infrações ambientais ou ao patrimônio da unidade serão punidas com cassação da autorização
e exclusão imediata do cadastro, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais
aplicáveis a espécie.
Artigo 14 - Na área destinada para embarque/desembarque, só serão permitidas as embarcações
neste Decreto citadas.
Artigo 15 - Em hipótese alguma a área de embarque/desembarque deverá ser usada para
consertos, reparos ou ajustes em geral.
Artigo 16 - A SEPAF (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA), não se responsabilizará pela guarda ou zelo de qualquer embarcação ou objeto nas
imediações da Represa, sendo cada frequentador responsável pela segurança de seus bens.
Artigo 17 - As embarcações sofrerão vistoria anual efetuada pelo Corpo de Bombeiros ou em
qualquer época quando se fizer necessário.
Artigo 18 - Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos pela direção da SEPAF,
(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA).
Artigo 19 - a empresa fornecedora dos serviços de recreação, pagará aos cofres públicos os
impostos cabíveis na legislação municipal, sob pena de suspensão da autorização concedida para
o funcionamento.
Artigo 20 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 21 de Junho de 2022.

FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
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