
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1068 de 11 de Dezembro de 2018 -  Pagina: 01 de 12XVI

PORTARIA Nº 4737/2018
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-  Prêmio a Servidor Municipal                                                          

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3959/2018.

RESOLVE

 

Conceder ao (a) servidor (a) ROSANA SILVA 
PATRICIO, matricula 9632, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2004 a 
31/08/2009, a partir de 17 de  Dezembro de 2018, 
tornando o período de 12/09/2007 a 11/09/2012 portaria 
nº 258/2014, publicada no DOM nº 582 de 29 a 
29/08/2014, como 01/09/2009 a 31/08/2014, 
considerando a retroação da data de admissão para 
01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE 
DEZEMBRO DE 2018.       

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
          

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETARIO DA SAÚDE                            

PORTARIA Nº 4666/2018
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-   Prêmio a Servidor Municipal  

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 4664/2018
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-  Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3941/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) MARINALVA CORREIA 
DOS SANTOS, matricula 9612, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
01/09/2004 a 31/08/2009, a partir de 17 de  Dezembro de 
2018, tornando o período de 12/09/2007 a 11/09/2012 
portaria nº 225/2012 de 10 de Dezembro de 2012, 
publicada no DOM nº 494 de 15 a 21/12/2012, como 
01/09/2009 a 31/08/2014, considerando a retroação da 
data de admissão para 01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
          

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETARIO DA SAÚDE
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3851/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) EDNA SOARES DE 
JESUS, matricula 9511, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2004 a 
31/08/2009, a partir de 17 de  Dezembro de 2018, 
tornando o período de 12/09/2007 a 11/09/2012 portaria 
nº 113/2013 de 10 de Junho de 2013, publicada no DOM 
nº 520 de 15 a 21/06/2013, como 01/09/2009 a 
31/08/2014, considerando a retroação da data de 
admissão para 01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO 
DE 2018.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA
          

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº323/2018
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
00639.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00639.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 210/2018 de 27 de julho de 2018, nos autos do 
processo nº 00639.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis irregularidades 
admin i s t ra t i vas  re lac ionadas  ao  P rocesso  
00745.00.01.769.2017, pelo prazo de 60 (sessenta dias), 
a partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 324/2018
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
01689.11.02.497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu la r idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01689.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 37/2018 de 18 de maio de 2018, nos autos do 
processo nº 01689.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis irregularidades 
admin i s t ra t i vas  re lac ionadas  ao  P rocesso  
01689.11.02.497.2017, pelo prazo de 60 (sessenta dias), 
a partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
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Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 325/2018
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
a d m i n i s t r a t i v a s  r e l a c i o n a d a s  a o  
Processo10757/2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
10757/2014.

RESOLVE

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 262/2018 de 13 de setembro de 2018, nos 
autos do processo nº 10757/2014.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 10757/2014, 
pelo prazo de 60 (sessenta dias), a partir da publicação 
deste ato, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 326/2018
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
00746.00.01.769.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00746.00.01.769.2017.

RESOLVE

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 36/2018 de 18 de maio de 2018, nos autos do 
processo nº 00746.00.01.769.2017.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis irregularidades 
admin i s t ra t i vas  re lac ionadas  ao  P rocesso  
00746.00.01.769.2017, pelo prazo de 60 (sessenta dias), 
a partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
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DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL     

                            

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
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URBANO E MEIO AMBIENTE

3678/2018
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03

4988/2018

4564/2018
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DE

17/05/2005

4637/2018

FILHO

DIAS DE



Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. MANOEL OLIVEIRA DA SILVA

03.454.477-19SSP/BA e inscrito no CPF sob 
o n° 227.649.925-72SSP/BA, residente e domiciliado no 
Cond. Res. Morada dos Cardeais, s
Distrito Sede, Camaçari-Bahia, CEP 42.820.000, 

d e n o m i n a d o  s i m p l e s m e n t e  
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 

, portador 
do RG de n° 

/nº, Espaço Alpha, 

d o r a v a n t e  

Nº 05 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03766.22.09.345.2016, de 26 de dezembro de 2016.

Oo 

permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

a) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

b) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

c) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.
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emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

i) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do   BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

k) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

l) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

– 

g) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

a) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

b)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

c) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

d) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de 
material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

e)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

f) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

g) Utilizar o espaço para propaganda, seja de que 
natureza for ressalvadas aquelas pertinentes, ao seu 
próprio estabelecimento;

h) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

i) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.
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Parágrafo segundo: O PERMISSIONÁRIO que vender, 
alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcialmente, 
permanente ou temporariamente, seu direito de 
PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação da 
outorga de uso do espaço público, observado o direito de 
defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico( CLU)  da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                                

ADITIVO AOTERMO DE PERMISSÃO 
DE USO

 ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. JURAILSON GONÇALVES DOS SANTOS, NA 
FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. JURAILSON GONÇALVES DOS 
SANTOS 8479103-93 SSP/BA 

940.810.265-72
a Rua Pontal, nº 3, Nova Vitória, Distrito 

Sede, Camaçari-BA, CEP 42.849-999, 
denominado simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público; 

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

, portador do RG de n° e 
inscrito no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado n

doravante 
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RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRIO de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

Nº 05 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03723.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

o 

d) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

e) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

f) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

m) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

n) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

o) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

p) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

q) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

r) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

– 

s) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
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permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

u) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

v) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

w) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

x) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

j) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

k)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

l) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

m) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

n) Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

o) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

p)  Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR; 

q) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

r) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo: O PERMISSIONÁRIO que vender, 
alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcialmente, 
permanente ou temporariamente, seu direito de 
PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação da 
outorga de uso do espaço público, observado o direito de 
defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.
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tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico (CLU) da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

JURAILSON GONÇALVES DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:      

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
S A N J U A N  E N G E N H A R I A  LT D A ,  C N P J  
00.096.631/0001-56 a iniciar a execução de serviços de 
pavimentação e drenagem em vias públicas, no 
município de Camaçari, Bahia, Lote III, conforme 
contrato 0268/2018  e apresentar a ART. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 
83099-9, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari, 23 de outubro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Henrique de Araújo Andrade Filho 
SANJUAN ENGENHARIA LTDA

TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2018

I – CONTRATO Nº 0251/2018

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0965/2015.

III – CONTRATADA: HOLLUS – SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA

IV – OBJETO: MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
SEGUNDA E SÉTIMA.

DO RECURSO FINANCEIRO

,
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DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A fiscalização dos serviços será realizada pela SECRETARIA 
DA INFRAESTRUTURA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93

VI – DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2018.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF: REAJUSTAMENTO

Objeto: Reforma da Praça da Rua Manoel Leal em Jacuípe, 
no Município de Camaçari, BA.

Número do Contrato: 0100/2016

Contratada: DFG CONSTRUÇÕES PROJETOS E 
COMÉRCIO LTDA ME

Camaçari, 13 de agosto de 2018

Joselene Cardim
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

PORTARIA Nº 13/2018
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

Divulga a lista classificatória final do Edital de 
Concurso nº 001/2018 – Fotografe Camaçari 
2ª Edição, Processo Nº 00590.11.07.611.2018.

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de Cultura - 
CEASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
Decreto nº 6853 de 16 de março de 2018, e ainda

 

CONSIDERANDO a necessidade de se divulgar a lista 
classificatória final, nas respectivas categorias, do Edital de 
Concurso nº 001/2018 - Fotografe Camaçari 2ª Edição.

RESOLVE:

Art. 1º –  Divulgar, no anexo único da presente Portaria, a lista 
classificatória final, após a devida comprovação documental, 
dos três primeiros colocados em cada categoria, bem como os 
professores orientadores na categoria Estudantil, listados no 
anexo, a saber:

RESULTADO FINAL - CATEGORIA ESTUDANTIL

RESULTADO FINAL - CATEGORIA AMADOR

RESULTADO FINAL - CATEGORIA PROFISSIONAL

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

 GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

CAD.: 829677 
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