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Prefeitura Municipal de 
Cairu publica: 

 
• Decreto de Nº2525/2017-Dispõe sobre isenções e benefício do 

pagamento de meia-tarifa por uso do patrimônio do arquipélago para 
estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos 
comprovadamente carentes, e dá outras providências. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO DE Nº 2525/2017 

Dispõe sobre isenções e benefício do 
pagamento de meia-tarifa por uso do 
patrimônio do arquipélago para estudantes, 
idosos, pessoas com deficiência e jovens 
de 15 a 29 anos comprovadamente 
carentes, e dá outras providências. 

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRITO, Prefeito Municipal de Cairu – 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e, 

Considerando que no dia 22 de agosto de 2017 foi sancionada a Lei 
Complementar 515/2017 que institui a Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago 
Municipal e dá outras providências; 

Considerando o quanto estabelecido pela Lei Federal nº 12933/2013, que dispõe 
sobre o benefício do pagamento meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com 
deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em espetáculos 
artístico-culturais DECRETA:

Art. 1o. Não incidirá Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago – TUPA 

relativamente ao trânsito de pessoas: 

§1º Que estejam a serviço da Administração Pública ou de pessoas físicas ou 

jurídicas, residentes ou sediadas no município de Cairu, desde que comprovado o 

respectivo vinculo para a prestação do serviço, observados os prazos e as condições 

previstos em Decreto do Poder Executivo; 

§2º Que estejam realizando pesquisas e estudos de carácter científico sobre a 

fauna, a flora e os ecossistemas naturais no Município, quando vinculados ou apoiados 

por instituições de ensino ou de pesquisa, observada a parte final da alínea anterior; 

§3º Crianças com idade inferior à 05 (cinco) anos; 

§4º Pessoas com idade Superior à 60 (sessenta) anos; 

a) Relativamente ao disposto nos parágrafos anteriores, mediante solicitação dos 

interessados e nos termos e condições estabelecidas por Decreto do Poder Executivo, o 

trânsito e/ou permanência das pessoas, com a não incidência da Tarifa por Uso do 
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Patrimônio do Arquipélago – TUPA, dependerá de reconhecimento prévio do benefício, 

na Central de Atendimento. 

b) Esgotados os Critérios Previstos no § 2º, permanecendo a pessoa no 

Arquipélago, descaracteriza-se a hipótese de não incidência da Tarifa por Uso do 

Patrimônio do Arquipélago – TUPA ali referida e a pessoa adquire automaticamente a 

condição de visitante, ficando sujeita à mencionada tarifa e às normas da legislação 

pertinente.

Art. 2º.  É assegurado aos estudantes o uso do Patrimônio do Arquipélago de 

Tinharé a que alude a Lei Complementar 515/2017, mediante pagamento da metade do 

preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral. 

§ 1o  O benefício previsto no caput não será cumulativo com quaisquer outras 

promoções e convênios e, também, não se aplica ao valor dos serviços adicionais 

eventualmente oferecidos. 

§ 2o  Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis 

e modalidades de educação e ensino, que comprovem sua condição de discente, 

mediante a apresentação, no momento da aquisição da tarifa, da Carteira de 

Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos 

(ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e municipais filiadas 

àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios 

Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único 

nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais 

antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com 

certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% 

(cinquenta por cento) de características locais. 

Art. 3º. É assegurado o benefício da meia-entrada às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, inclusive seu acompanhante quando necessário, desde que 

comprovada à especialidade junto à Central de Atendimento. 

Art. 4º. Também farão jus ao benefício da meia-entrada pessoas consideradas de 

baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
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(CadÚnico) e cuja renda familiar mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos, desde 

que comprove junto à central de atendimento. 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, em 26 de outubro de 2017. 

Fernando Antônio do Santos Brito 
Prefeito Municipal de Cairu 
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