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      LEI N° 1567/2018
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Cria o Programa de Transferência e 
Complementação de Renda Direta aos 
Cidadãos e Famílias denominado: “BOLSA 
SOCIAL CAMAÇARI” e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Programa BOLSA 
SOCIAL CAMAÇARI no Município de Camaçari – BA, e 
estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, 
nos termos da legislação municipal aplicável. 

CAPITULO II
DA MANUTENÇÃO E OBJETIVOS DO BOLSA 

SOCIAL CAMAÇARI

Art. 2º - Fica criado o BOLSA SOCIAL CAMAÇARI, 
programa de transferência e complementação de renda 
direto ao cidadão no Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, que será coordenado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

Art. 3º - O BOLSA SOCIAL CAMAÇARI tem como 
objetivos:

I - Amparar a família por meio da proteção social, que visa 
à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção de 
incidência de riscos;

II - Estimular a emancipação sustentada das famílias que 
vivemsob situações de instabilidade econômica;
III - Complementar a renda das famílias, de modo que 
estas possam atender às necessidades básicas de seus 
membros; 

IV- Garantir a permanência na rede escolar e estimular o 
bom desempenho das crianças e adolescentes;

V - Reduzir o número de crianças em situação de rua e/ou 
daquelas que participam de atividades remuneradas;

VI - Incentivar melhoria na qualidade de vida das famílias;

VII - Promover a segurança alimentar e nutricional; e

VIII- Propiciara intersetorialidade, a complementaridade 
e a sinergia das ações sociais do Poder Público.

Art. 4º - Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se 
as seguintes definições:

I - Renda Familiar Mensal: a soma dos rendimentos 
brutos auferidos por todos os membros da família, 
inclusive de benefícios e trabalhos autônomos e avulsos. 

II – Renda Familiar Per Capita: divisão da renda familiar 
mensal pelo número de membros da família.

III - Regime de Economia Familiar: a atividade em que o 
trabalho dos membros da família é indispensável à 
própr ia subsistência e ao desenvolv imento 
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 
condições de mútua de dependência e colaboração, sem 
a utilização de empregados permanentes.

CAPITULO III
DAS EXIGÊNCIAS E BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Art. 5º - O BOLSA SOCIAL CAMAÇARI beneficiará as 
famílias que, cumulativamente atendam aos seguintes 
requisitos: 

I –Sejam residentes e domiciliadas no Município de 
Camaçari, há no mínimo 03 (três) anos, comprovados:

Parágrafo Único:Comprovação do domicílio nos últimos 
03 (três) anos será realizada, preferencialmente, pela 
apresentação em original e Xerox de comprovante de 
residência dos três primeiros meses do ano (conta de 
água, energia elétrica) ou IPTU de um por cada ano, 
sendo que na impossibilidade/inexistência dos 
documentos mencionados, a SEDES exigirá, 
cumulativamente, 02 (dois) dos documentos abaixo:

a) Atestado ou histórico escolar do titular ou dependentes 
paracomprovação que o mesmo estudou em escola 
localizada no Município de Camaçari nos últimos 03 (três) 
anos;
b) Declaração ou atestado de atendimento do titular ou 
dependente nas Unidades CRAS, CREAS, Centro Pop 
que comprovem atendimentos nos últimos 03 (três) anos;
c) Declaração de residência do proprietário do imóvel, no 
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caso de aluguel, de próprio punho atestando sob as 
penas de Lei, que reside o titular requerente, no 
Município de Camaçari nos últimos 03 (três) anos.

II- Cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou 
igual a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente;

III- Estejam cadastradas no CADÚNICO, se no momento 
do encaminhamento o grupo familiar não estiver inserido, 
deverá ser realizado o procedimento. 

Art. 6º. O benefício monetário do Programa BOLSA 
SOCIAL CAMAÇARI será vinculado ao escalonamento 
de índices de renda familiar mensalper capita 
apresentado pelo núcleo familiar e para atribuição do 
valor do benefício monetário recebido pela família dará 
pe lo  esca lonamen to  da  renda  per  cap i ta  
apresentada/declarada através de formulário próprio 
fornecido pela SEDES, que atenderá aos seguintes 
critérios: 

I - Famílias com renda familiar mensalper capita menor 
que 1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente, a provisão 
monetária mensal será no valor de R$150,00 (cento e 
cinquenta reais);

II - Famílias com renda familiar mensalper capitade 1/6 
(um sexto) até 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente, 
a provisão monetária mensal será no valor de R$100,00 
(cem reais).

Parágrafo Único- Poderá ser acrescido o valor da 
provisão monetária, conforme conveniência e 
oportunidade da Administração Pública Municipal.

Art. 7º - A comprovação de renda familiarmensal per 
capita para fins do Programa levará em conta os 
rendimentos auferidos por todos os membros da família, 
dividido pelo respectivo número de integrantes, sendo: 

I- Resultado da soma dos rendimentos brutos oriundos 
do trabalho excetuando-se registro de férias, décimo 
terceiro salário e qualquer outro desconto;

II- Rendimentos oriundos de pensões regulares; e

III- Rendimentos oriundos de outras fontes de qualquer 
natureza concedidas por entes públicos, privados e 
entidades não governamentais, considerando-
sebenefício previdenciário de caráter transitório e/ou 
eventual como Auxilio Doença, Auxilio Acidente, 
Aposentadoria de qualquer tipo e ainda Bolsa Família, 
Seguro Defeso, Benefício de Prestação Continuada - 
BPC, Seguro Desemprego e similares e trabalho como 
autônomo.

§ 1º O cotejo da comprovação de renda será realizado no 
momento do cadastramento inicial da família e em 
qualquer fase do Programa, a critério da SEDES 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania). 

§ 2º - A renda familiar, para efeito desta lei, é declaratória 
de total responsabilidade do requerente do benefício, 
implicando a ele em caso de omissão ou fraude as 
sanções administrativas, civis e/ou penais que assim 
couberem dentro do ordenamento jurídico pátrio. 

Art. 8º - O pagamento do benefício será feito mediante 
crédito bancário, através de cartão magnético, este de 
responsabilidade do agente financeiro, em nome do 
responsável legal cadastrado no Programa, de 
preferência do sexo feminino.

Art. 9º - O benefício monetário do Programa será 
concedido pelo período de até 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período e/ou outro lapso temporal, 
desde que estejam mantidas as condições que 
ensejaram a inclusão da família beneficiada no 
Programa.

Art. 10 - As famílias do Programa obrigam-se a 
recadastramento periódico ou anual, ainda, em qualquer 
fase do programa regulamentadona forma de portaria 
determinada pela SEDES.

CAPITULO IV
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ACESSO AO 

PROGRAMA

Art. 11 - Para habilitação no Programa, as famílias 
deverão cumprir cumulativamente, os requisitos 
previstos nesta lei, bem como apresentar os seguintes 
documentos originais e xerox de todos os integrantes da 
família:

I - Certidão de nascimento, Carteira de Identidade e/ou 
documento de guarda ou tutela, expedido pelo juízo 
competente, dos dependentes que residam com o 
responsável;
II - Carteira de identidade do responsável pelas crianças 
e/ou adolescentes, do respectivo companheiro, e de 
todos os membros da família;
III - Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do 
responsável e de todos os membros da família maiores 
de 18 (dezoito) anos;
IV - Comprovação de residência e domicílio no Município 
de Camaçari de acordo o artigo 5º desta lei;
V - Certidão de casamento e/ou declaração de união 
estável, ou declaração de próprio punho confirmando a 
união;
VI - Comprovação de rendimentos brutos da família, 
através da apresentação de recibos, holerites, carteira 
profissional, declaração do empregador, do tomador de 
serviços, pró-labore ou de próprio punho, na hipótese de 
atividade eventual ou economia informal e outros, 
julgados adequados pela SEDES;
VII - Número de NIS/PIS ou PASEB;
VIII- Declaração ou atestado de matrícula de todos os 
dependentes menores matriculados em escolas 
localizadas no território Município de Camaçari/BA nas 
esferas municipal, estadual e federal.

CAPITULO V
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DAS EXIGÊNCIAS PARA PERMANÊNCIA NO 
PROGRAMA

Art. 12 - São condicionantes para o recebimento do 
benefício e permanência no Programa:

I- Todos os dependentes em idade escolar deverão estar 
regularmente matriculados em escolas particulares com 
bolsa integral ou semi-integral que não ultrapassem o 
valor de R$100,00 (cem reais) da mensalidade, ou em 
unidades de ensino público municipal ou estadual dentro 
do território do Município de Camaçari/BA, ou, ainda, nas 
unidades de ensino públicos federais situadas dentro da 
região metropolitana;

II- Todos os dependentes em idade escolar deverão 
cumprir uma frequência escolar mínima de 85% (oitenta e 
cinco por cento); 

III- Os integrantes da família deverão participar dos 
serviços, programas e/ou projetos da Assistência Social 
promovidos e/ou gerenciadas pela SEDES;

IV- O grupo familiar será encaminhado para capacitação 
e/ou qualificação profissional nos equipamentos da rede 
municipal, quais sejam, Sistema S, CIAT ou qualquer 
outra modalidade.

V- Manter em dia o cartão de vacinação das crianças 
entre 0 e 7 anos.

§ 1º - Na avaliação anual, além da entregar os 
documentos necessários ao cadastro, deverão ser 
apresentados registros da participação da família nos 
serviços, programas e/ou projetos da Assistência Social 
(documento fornecido pela SEDES) das ações 
realizadas no período;

§ 2º - A fiscalização por parte da equipe de gestão do 
Programa, quanto ao cumprimento de condicionalidades 
de frequência escolar, obedecerá a um decurso bimestral 
gerido pela Secretaria Municipal de Educação.

CAPITULO VI

DAS PRIORIDADES DO PROGRAMA

Art. 13 - O Programa deverá sistematizar dados e gerará 
índices que permitiam distribuir suas ações, tendo em 
vista: 

I – Priorizar atenção aos bairros, distritos, zonas rurais 
com maiores índices de exclusão social, baseado 
principalmente na conjugação de maior índice de 
violência, maior taxa de desemprego e menor renda 
familiar per capita.

II – Elaborar estratégias de intervenção tendo em vista o 
combate à pobreza e as situações de vulnerabilidade e 
risco social nos territórios identificados. 

Art. 14 - O Programa estabelecerá prioridade às famílias 

em situações de pobreza elevada, sem prejuízo do 
dispositivo 5º desta Lei, observando-se os seguintes 
critérios:

I – Menores faixas de renda familiar mensal per capita;
II – Filhos ou dependentes com até 23 (vinte e três) 
meses de idade e/ou em estado de desnutrição;
III – Famílias que tenham, como dependentes, idosos e 
ou pessoa com deficiência;
IV – Maior número de filhos e/ou dependentes de até 16 
(dezesseis) anos;
V - Famílias nos quais um dos membros exerça 
atividades de pesca ou mariscagem artesanais e 
agricultura familiar;
VI – Filhos ou dependentes menores de 16 (dezesseis) 
anos, sob medida específica de proteção ou 
socioeducativas, previstas, respectivamente, nos artigos 
99 a 102 da Lei Federal nº 8.069/90;
VII – Morar em áreas de risco ou insalubres;
VIII – Terão prioridade, pessoas que não tenham 
rendimentos oriundos de outros benefícios sociais.

CAPITULO VII
DA SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO

Art. 15 - O programa de transferência e complementação 
de renda direto ao cidadão será interrompido/suspenso 
quando:

I – A família transferir residência para outro município;
II – A renda familiar mensal per capita supere o limite 
estabelecido no inciso II do art. 5º desta Lei;
III – Verificada a existência da criança e/ou adolescente 
em situação de trabalho infantil;
IV – Qualquer filho ou dependente em idade escolar tiver 
frequência inferior às designações tratadas pelo inciso II, 
do art. 12, desta Lei, sem justificativa aceita pelo órgão 
responsável ,  acompanhadas de documento 
comprobatório;
V – Evidenciada situação de permutas do benefício e 
associação de cartões a práticas ilícitas; 
VI – Quando titular ou qualquer integrante da família 
beneficiada se negar a participar do previsto no artigo 12, 
inciso III; 
VII – houver qualquer outro descumprimento desta Lei.

§ 1º - Verificada a existência de casos de que versa o 
inciso III deste artigo, os beneficiários deverão ser 
encaminhados para adesão ao Programa de 
Acompanhamento junto a Rede de Proteção Social 
Especial do Município, por um período de 06 (seis) meses 
e desde que efetivada a adesão, não incidirá a 
interrupção do benefício. 

§ 2º - Comprovada a regularização das situações de 
descumprimento previstas neste artigo, o pagamento do 
benefício será restabelecido, mas sem direito a 
retroatividade. 

§ 3º - Para o caso previsto no inciso IV deste artigo, após 
restabelecida a frequência escolar, comprovada pelo 
período de 1 (um) mês, o pagamento do benefício será 
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restabelecido, mas sem direito a retroatividade. 

Art. 16 - O beneficiário do Programa BOLSA SOCIAL 
CAMAÇARI, a critério da SEDES, poderá ter o 
pagamento do benefício excluído do programa quando:

I – O responsável legal pelo cadastro prestar declaração 
falsa ou usar de qualquer outro meio ilícito para a 
obtenção de vantagens;

Parágrafo Único- Comprovada a fraude, em qualquer 
tempo, deverá ser ressarcido o erário público todo o valor 
recebido pelo grupo familiar, sendo este corrigido 
monetariamente, além de sofrer sanções de caráter 
penal e/ou civil cabível conforme o ordenamento jurídico 
brasileiro vigente. 

II – O beneficiário/família for reincidente nas ações 
previstas no artigo 15 desta Lei;

§ 1º – Sem prejuízo das indicações que versam o art. 15 
desta Lei, o beneficiário que, ciente de que a renda 
familiar mensal per capita superou o limite previsto nesta 
Lei, e, voluntariamente, se dispor a se descredenciar do 
Programa passará a integrar o registro institucional de 
exclusões voluntárias do Programa.

§2º – Os ex-beneficiários alocados no registro de 
exclusões voluntárias do Programa terão assegurada a 
possibilidade de retorno a qualquer momento, caso sua 
condição per capita retorne as indicações descritas no 
inciso II, do artigo 5º desta Lei, condicionado a 
disponibilidade orçamentária. 

§3º - Ao servidor público que concorra para a concessão 
ilícita do benefício, aplicam-se, sem prejuízo das 
sanções civis, penais e administrativas cabíveis, multa 
equivalente ao triplo dos rendimentos ilegalmente pagos, 
corrigidos na forma prevista na legislação municipal 
aplicável.

CAPITULO VIII
DA COMISSÃO DE APOIO AO PROGRAMA

Art. 17- O Programa contará com uma Comissão de 
Apoio, que terá por atribuições acompanhamento, 
avaliação e formulação de sugestões objetivando o 
aperfeiçoamento do Programa, constituída das 
seguintes Unidades Administrativas e órgãos 
governamentais:

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; 
II - Secretaria Municipal da Educação;
III - Secretaria Municipal de Fazenda;
IV- Secretaria Municipal da Saúde;
V - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 
VI - Secretaria Municipal de Cultura;
VII - Secretaria Municipal de Governo;
VIII– Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca;
IX--Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
X – Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º - Os membros da Comissão e seus suplentes serão 
indicados pelos titulares dos órgãos representados e se 
reunirão quadrimestralmente ou quando convocados.

§ 2º - A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria 
de seus membros, mediante convocação de seu 
presidente, ou por solicitação da maioria de seus 
membros.

§ 3º - As decisões da Comissão serão tomadas por 
maioria de votos, cabendo ao seu Presidente o voto 
ordinário e, no caso de empate, o de qualidade.

§ 4º- As atividades exercidas pelos membros da 
Comissão serão consideradas relevante serviço público, 
não sendo remuneradas.

§ 5º - A comissão será nomeada através de Decreto do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, cujo presidente 
será o Ti tu lar  da Secretar ia Munic ipal  de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

CAPITULO IX
DO NÚCLEO TÉCNICO DO PROGRAMA

Art. 18 – Fica criado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, para fins de 
atendimento ao Programa BOLSA SOCIAL CAMAÇARI, 
o Núcleo Técnico, a ser formado pelos trabalhadores do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS com suas 
normativas específicas.

Parágrafo Único – O Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS encaminhará para o núcleo 
técnico do programa as famílias que poderão ser 
beneficiadas. 

CAPITULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Art. 19 – O BOLSA SOCIAL CAMAÇARI programa de 
transferência e complementação de renda direto ao 
cidadão no Município de Camaçari Estado da Bahia, será 
consignado ao Plano Plurianual e Unidade orçamentária 
da SEDES para previsão do Fundo de Assistência Social. 

Art. 20 – Para fins da implementação, implantação e 
operacionalização do Programa instituído nesta Lei e sua 
adequação à Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, fica o Poder 
Executivo autorizado a promover transposições, 
transferências e remanejamentos de recursos, assim 
como a abertura de créditos suplementar e especial, na 
forma do disposto no art. 167, da Constituição Federal e 
na Lei Federal nº 4.320/64. 

Art. 21 – A lista de beneficiários e seus benefícios serão 
publicados, mensalmente, no portal digital de 
transparência da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, 
em conformidade com a Lei de Acesso a Informação e ao 
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Princípio Constitucional da Publicidade. 

Art. 22 – A gestão do Programa BOLSA SOCIAL 
CAMAÇARI caberá à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, através da 
Diretoria de Proteção Social Básica, no que se refere a 
s u a  c o n c e s s ã o ,  i n c l u s ã o ,  d e s l i g a m e n t o ,  
a c o m p a n h a m e n t o ,  a v a l i a ç ã o ,  a t i v i d a d e s  
socioeducativas e similares, podendo estabelecer, caso 
julgue necessário, em portaria específica regras para 
normatizar procedimentos para qualquerfim, além de 
solicitar quaisquer documentos que julgue necessário 
para inclusão, acompanhamento e fiscalização.

Art. 23 - O Programa será implantado gradativamente, 
observada a disponibilidade de recursos financeiros, de 
forma a priorizar os bairros com maior índice de exclusão 
social, baseado na conjugação dos seguintes fatores: 
maior índice de violência, maior taxa de desemprego e 
menor renda familiar.

Art. 24 - Ficam alteradas e atualizadas as Leis do Plano 
Plurianual – PPA (2018/2021) Lei Nº 1520 de 29/12/2017, 
das Diretrizes Orçamentárias 2018 Lei Nº 1495 de 
27/06/2017 e da Lei Orçamentária Anual 2018 Lei 1521 
de 29/12/2017, Quadro de Detalhamento de Despesa 
2018 – decreto 001 de 2018 de 02/01/2018 das diretrizes 
Orçamentárias 2019 Lei Nº 1549 de 28/06/2018 e 
respectivos Anexos, em decorrência do Programa 
instituído por esta Lei.

Art. 25 - A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania disciplinará através de atos normativos 
regulamentares a operacionalização BOLSA SOCIAL 
CAMAÇARI. 

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e ficam revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7026/2019
DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

Regulamenta o artigo 24 da Lei Municipal n. 
1.443/2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e

DECRETA

Art. 1º. As gratificações por produtividade e desempenho 
fixadas na Lei Municipal nº 1.443/2016 serão pagas aos 
Procuradores do Município, observadas as normas 
constantes deste regulamento e demais previsões 
legais.

Art. 2º. O valor da gratificação será apurado 
mensalmente mediante avaliação e pontuação em 
separado de cada um dos fundamentos da sua 
concessão, efetuando-se o crédito da vantagem 
conforme critérios estabelecidos em Lei.

Art. 3º. Fica dispensada a apresentação de relatórios 
mensais aos Procuradores do Município que exerçam os 
cargos de Procurador-Gera l  do Munic íp io ,  
Subprocurador-Geral do Município ou Chefe de 
Procuradoria Especializada.

Art. 4º. Será assegurado o pagamento das gratificações 
por produtividade e desempenho fixadas na Lei 
Municipal nº 1.443/2016, independentemente da 
apresentação de relatórios, ao Procurador do Município 
que opte pelo recebimento dos vencimentos do cargo 
efetivo com os acréscimos previstos na legislação, 
quando nomeado para os seguintes cargos:

I – na administração direta municipal: Secretário e 
Subsecretário Municipal;

II – na administração indireta municipal: Diretores de 
autarquias, fundações, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, 09 DE 
JANEIRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 08 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR MARTA CAMPOS DOS ANJOS, cadastro 
nº 829664, do cargo de Chefe de Setor, símbolo CC IV, da 
Secretaria da Saúde - SESAU, em 08 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR ANTONIO CEZAR OLIVEIRA DE JESUS, 
cadastro nº 830956, do cargo de Assessor Especial do 
Executivo, símbolo GES IB, da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, em 07 de 
janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR IARA SILVA MATOS, cadastro nº 829560, 
do cargo de Secretaria Executivo I, símbolo GES II, da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 31 de dezembro de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR RONES DA SILVA ANDRADE, cadastro nº 
829701, do cargo de Assessor do Executivo I, símbolo 

GES II, da Secretaria do Governo - SEGOV, em 07 de 
janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR IARA SILVA MATOS, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Administração - SECAD, em 02 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 5237/2018
 13 DE DEZEMBRO DE 2018

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
874/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do município 
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que 
regulamenta a promoção funcional, e,

  
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

01225.11.02.904.2018
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                                  RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JAQUELINE MAGRIS 

SANTOS cadastro nº 63413, lotado (a) na SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de AUXILIAR DE DISCIPLINA 

I, para AUXILIAR DE DISCIPLINA II, com data retroativa 

à  17 de Maio de 2018

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO 
DE 2018.                                       

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO VIANA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 5238/2018
 13 DE DEZEMBRO DE 2018

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,
  
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 07922.11.02.904.2018.

RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) FELIPE JOSE RAMOS 
DE OLIVEIRA cadastro nº 64070, lotado (a) na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC, de 
MOTORISTA CLASSE D I, para MOTORISTA 

CLASSE D II, com data retroativa à 06 de Novembro 
de 2018

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO VIANA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 001 / 2019
DE 10 DE JANEIRO DE 2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
02711.22.09.461.2018, de 12 de dezembro de 2018,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado POSTO DE COMBUSTÍVEIS AGRADO 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 27.815.001/0001-40, com 
sede na Rodovia BA-099, Loteamento Coqueiros de 
Arembepe, Lotes 03 e 04, Quadra 05, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 582.729 
E / 8.583.593 S, inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 3, Macrozona AB-
ZU.4, conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, 
para o funcionamento da atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, com 
comércio de óleo lubrificante e loja de conveniência, uma 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
de 90 m³, numa área total do projeto de 1.979,00 m² e 
área construída de 474,36 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de 60 (sessenta) dias: a) comprovação do 
cumprimento de condicionantes da Licença Ambiental 
Simplificada, Portaria SEDUR n° 150/2017, concedida 
para a implantação do empreendimento; b) Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme 
Norma Regulamentadora NR 9, visando levantar os 
riscos (físicos, químicos e biológicos) existentes no 
ambiente de trabalho e definir medidas de prevenção; II - 
apresentar quando na renovação desta licença: a) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na NR 
7, com o objetivo de promoção e preservação da saúde 
do conjunto dos seus trabalhadores, devendo está 
articulado com o Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais executado; b) Programa de Educação 
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Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
e priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; c) comprovante de registro no 
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD) 
do INEMA/BA e comprovantes de pagamento da Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) do 
IBAMA/MMA; d) laudos dos testes de estanqueidade dos 
tanques subterrâneos existentes, inclusive tanques de 
óleo usado, realizados há pelo menos 2, 3 ou 5 anos, 
quando se tratar de tanque de parede simples, tanque de 
parede dupla ou tanque de parede dupla com 
monitoramento intersticial contínuo, respectivamente, 
em conformidade com a NBR 13.784 da ABNT; III - 
apresentar anualmente à CLA/SEDUR, Relatório de 
Monitoramento acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados das análises químicas do solo e da água 
subterrânea, com análises de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) os resultados das análises 
químicas dos efluentes destinados às caixas separadora 
água/óleo em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas e 
sólidos em suspensão; IV - operar a unidade conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 
b) na falta de estanqueidade das bombas de 
abastecimento, é obrigatória a utilização de câmara de 
contenção impermeável que impede o contato direto do 
produto vazado com o solo; c) os níveis de ruído emitidos 
pelo empreendimento deverão atender à NBR 
10151:2000 da ABNT versão corrigida de 2003, 

oconforme Resolução CONAMA n  01/1990; d) fica 
proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera que possam causar incômodos à vizinhança; 
V - atender o disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado: a) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; b) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
em tambores ou bombonas, armazenados em área 
coberta com piso impermeabilizado, provido de 
contenção para eventuais vazamentos, e encaminhar 
para empresa de rerrefino, devidamente autorizada e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
em condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) as 
caixas separadoras de água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 

devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas, e o plano de contingência para 
situações de perigo e emergência; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; c) a Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos – FISPQ dos produtos químicos 
utilizados no estabelecimento, mantendo-os em local 
visível e de fácil acesso; VIII - direcionar adequadamente: 
a) os efluentes sanitários do estabelecimento, devendo 
ser segregados dos demais efluentes e lançados em 
rede pública coletora ou receber tratamento no próprio 
local, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n° 
7229:1993 versão corrigida 1997 e ABNT n° 13969:97; b) 
é vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; IX - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
adequados e em área coberta, encaminhando os 
resíduos domésticos para reciclagem através de 
empresas licenciadas ou recolhimento pelo serviço de 
limpeza pública municipal, e enviando para tratamento 
e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; X - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 
2012 e suas alterações; XII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades; XIII - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
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disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 01/2019
DE 09 DE JANEIRO DE 2019

Esta Portaria retifica a portaria nº 
21/2018.
Que dispõe sobre a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e Comissão 
de Seleção das Parceias com Entidades 
Socioassistenciais e Execução do 
Programa ACESSUAS, de acordo com o 
Decreto Municipal nº 6.875/2018 .

A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município em consonância com Art. 21 do 
Decreto Municipal nº 6.875/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria nº 21/2018, onde se lê 
Comissão de Monitoramento, Avaliação e Seleção das 
Parcerias com Entidades Socioassistenciais e 
Execução do Programa ACESSUAS de acordo com o 
Decreto nº 6.875/2018 leia-se, Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e Comissão de Seleção das 
Parcerias com Entidades Socioassistenciais e 
Execução do Programa ACESSUAS, de acordo com o 
Decreto Municipal nº 6.875/2018.  
 
Art. 2º Permanecem inalteradas os demais dispositivos.

Art. 3º Essa Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
         

 Registrada, Publicada, Cumpra-se. 

Camaçari, 09 de Janeiro de 2019.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 305/2018
 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Constitui Comissão para proceder ao 
Inventário dos valores do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM 
e dos Fundos existentes em Caixa e 
Bancos.

O Diretor Superintendente Interino do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, Senhor 
Nelson Henrique de Carvalho, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 
4.320/64 e Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para proceder ao 
Inventário dos Valores do Instituto de Seguridade do 
Servidor- ISSM existente em Caixa e Bancos, 
composta dos seguintes servidores: Rafael dos Santos 
Ferreira, matricula nº 10088, Edvanda Sena de São 
Pedro, matricula nº 110007 e Carlos Henrique da Rocha 
Santos matricula n º 110005, sob a presidência do 
primeiro. 

Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 05 de 
janeiro de 2019 para apresentar o Termo de 
Conferência de Caixa e o Termo de Conferência de 
Saldo Bancário, lavrado no último dia do mês de 
dezembro de 2018. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário. 

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari /Bahia, em 28 de dezembro de 2018. 

Nelson Henrique de Carvalho
Diretor Superintendente Interino
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