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LEI MUNICIPAL Ng 663 /2022

De 20 de abril de 2022

?ispôes sobre a proibição de homenagens a personalidades

escravocrafas, a ditadura militar e aos ditadores do regime militar

brasileiro (1964-1985) no âmbito da administração direta e indireta no

município de Sáo Francisco do Conde e adota outras providências."

Autoria: Vereador Marivaldo do Amaral

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipa! aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I Fica proibido no âmbito da administraçáo direta e indireta do Município de

São Francisco do Conde, homenagens a personalidades escravocratas, ao Golpe Militar

(1964), aos agentes do Golpe Militar e aos ditadores do regime ditatorial de 1964-1985.

! - fica proibido atribuir a prédios, rodovias, repartiçÕes públicas e bens de

qualquer natureza pertencentes ou sob a gestão da Administração Pública Municipal

direta ou indireta, nome de pessoa que esteja ligado à prática escravista.

!l - fica proibido atribuir a prédios, rodovias, repartiçÕes públicas, monumentos,

como estátuas, totens, praças e bustos e bens de qualquer natureza pertencentes ou

sob a gestáo da Administração Pública Municipal direta ou indireta, nome de pessoa que

conste no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade de que trata a Lei Federal

no 12.52812011, como responsável por violações de direitos humanos, assim como

agente público, ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento ou

assemelhados e pessoas que, notoriamente, tenha compactuado, direta ou

indiretamente, violações de direitos humanos, durante o período da ditadura militar.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, consideram-se escravocratas os agentes

sociais, individuais ou coletivos, detentores ou defensores da ordem escravi

MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo RibeiÍo - Cêntro, Sáo Francisco do Conde-BA

CEP: 43.90G000 / Tel.: (71) 36514801
l\

sta e

t



,' 
5E,;OV

*E

Estado da Bohio

Prefeirura Municipal de São Francisco
do Conde

Êr_r§{.,ICltDO E}í
âs ,,or tzc z?

nêgros e indígenas no Brasil.
ó-

I A vedaçâo que dispõe esta Lei se estende também a pessoas que

tenham sido condenadas com sentença transitadas em julgado, pela prática de crimes

contra a humanidade, aos direitos humanos e exploração do trabalho escravo, racismo e

injúria racial, nos têrmos do disposto no Código Penal e Código de Processo Penal.

I Os pédios municipais, locais públicos municipais, rodovias municipais,

cujos nomes sejam homenagens a escravocratas, eventos históricos ligados ao

exerc[cio da prática escravista ou condenados por crimes contra humanidade, poderáo

ser renomeados a contar da data da publicaçâo desta Lei.

Parágrafo único. A determinaçáo do caput não se aplica as esculturas ou obras

de arte que náo enaltecem nem exaltam a memória do homenageado, ou quando

ocorram em razÕes de ordem artística, arquitetônica ou artÍstico - religiosas.

I Fica autorizado o Poder Executivo a retirar das vias públicas os

monumentos públicos, estátuas e bustos que já prestam homenagem a escravocratas, a

eventos históricos ligados à prática escravocrata ou crimes praticados contra a

humanidade, podendo serem retirados de vias públicas e armazenados nos museus

estaduais ou municipais, para fins de preservaçáo do patrimônio histórico do Município.

Parágrafo único. Os monumentos públicos, estátuas e bustos, retirados e

armazenados nos museus estaduais ou municipais, deveráo ser identificados com

informaçÕes referentes ao perÍodo escravista ou crimes praticados contra a

humanidade.

I As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de

dotaçôes orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposiçôes em contrário.

São Francisco do C nde-BA 20 de abril de2022.

Antônio Ca os Calmon
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