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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO Nº 7076/2019
DE 26 DE ABRIL DE 2019
Institui a Central do Empreendedor no
município de Camaçari/BA e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legaise com fulcro na Lei
Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a necessidade de aplicar políticas
públicas de fomento e apoio para microempreendedores,
empreendedores, empresários, produtores rurais e
agricultores da economia familiar no território, em
consonância com a Lei Complementar n.º 123/2006, Lei
Federal 11.598/2007 e Lei Municipal 1.101/2010; e
CONSIDERANDO a finalidade de promover um
ambiente de negócios simplificado e integrado entre os
órgãos e entes envolvidos no processo de registro
empresarial, com vias a reduzir a burocracia e permitir o
crescimento e o desenvolvimento econômico municipal;
DECRETA:
Art. 1°. Fica criada a Central do Empreendedor de
Camaçari/BA que deverá funcionar no endereço Casa do
Trabalho, rua Vera Lucia Pestana Fróis, S/N – Centro.
Art. 2º. Serão atribuições da Central do Empreendedor:
I – Unificar, simplificar e integrar o processo de registro e
licenciamento mercantil entre os órgãos e entes
municipais, sendo local de referência na redução da
burocracia e do tempo de abertura de novos
empreendimentos;
II – Orientar e disponibilizar informações sobre aspectos
fiscais, tributários, de zoneamento, formalização,
emissão de alvarás e de licenciamento para empresas e
negócios, seja presencialmente ou pela rede mundial de
computadores;
III – Promover, em parceira com instituições
especializadas, programas de acesso ao microcrédito e
suporte em temas de gestão, associativismo,
treinamentos e capacitações para o público municipal;
IV – Organizarda dos e adotar procedimentos capazes de
instruir e mobilizar potenciais fornecedores locais ou
regionais para participarem das compras públicas
municipais;
V – Implementar ações, processos, indicadores e
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estratégias na busca de um ambiente de negócios
empresarial e rural que favoreça e promova a obtenção
de resultados de crescimento econômico para o
município.
Art. 3°. A estrutura da Central do Empreendedor será
composta pelos servidores representantes das seguintes
secretarias municipais, a saber:
I – Secretaria da Fazenda (SEFAZ);
II – Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC);
III – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente (SEDUR);
IV – Secretaria de Saúde (SESAU / Vigilância Sanitária);
V – Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e
Pesca (SEDAP).
§ 1º. Além das secretarias indicadas nos incisos de I a IV
do caput, integrarão a estrutura da Central do
Empreendedor servidores atuantes como AD – Agente de
Desenvolvimento Econômico local, devidamente
capacitados na função, indicados pela SEDEC:
§ 2º. A qualquer tempo a Administração Municipal poderá
designar novos órgãos ou entidades ou servidores da
Prefeitura para integrar funções e/ou serviços relevantes
na Centraldo Empreendedor de acordo com julgamento
de conveniência e oportunidade.
§ 3º. Serão firmadas parcerias com instituições públicas
ou privadas de comprovada capacidade técnica,
científica, tecnológica, de ensino, de qualificação
profissional e de crédito para agregar funções e/ou
serviços na Central do Empreendedor, de forma
presencial ou remotamente, a exemplo da JUCEB (Junta
Comercial da Bahia).
Art. 5°. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico SEDEC será responsável pela gestão, gerenciamento e
pelo planejamento orçamentário e financeiro necessário
ao pleno funcionamento do conjunto de serviços
compreendidos na Central do Empreendedor entre os
diversos órgãos e Secretarias envolvidas e nomeará um
coordenador para sua representação.
Art. 6°. Na Central do Empreendedor os processos de
abertura, alteração e baixa de empresários e pessoas
jurídicas deverão ser recepcionados através do sistema
eletrônico REGIN – Registro Mercantil Integrado nos
termos do Acordo e Cooperação Técnica celebrado com
a JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia,
devendo ser realizada integração com o sistema de
cadastro e tratamento de dados municipal para permitir
melhor controle e celeridade nas análises de registro e
licenciamento mercantil.
Parágrafo único – Devem ser utilizadas as etapas de
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viabilidade, emissão de alvará e informações de
Licenciamento disponíveis nos sistemas REGIN Registro Mercantil Integrado, GED e CPQD, objetivando
que as rotinas e fluxos municipais respeitem a legislação
e regulamentos vigentes no âmbito federal, estadual e
municipal e possam observar a entrada única de dados e
documentos, o risco da atividade econômica, emissão de
taxas e pagamentos online, dispensa de exigências
ilegais e automatização de regras de negócio, buscandose obter eficácia e eficiência nos serviços prestados pela
Prefeitura em prol do ambiente de negócios.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação revogando as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI
EM 26 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2019
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DECRETO DE 01 DE ABRIL 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.
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de
Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº
997/2009, quanto ao repasse da contribuição
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o
órgão cessionário;
CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo
nº 00022.11.15.414.2019, através do qual se verificou o
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do
Servidor Público Municipal;
RESOLVE

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,
Considerando a necessidade de regularização da
situação do quadro de recursos humanos da
administração municipal direta, de acordo com o regime
único estatutário,
Considerando os resultados dos Concurso Público nº
001/2013 resolve:
Considerando a Decisão Judicial no Processo nº
0503332-87.2017.8.05.0039 resolve
NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário,
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura
Municipal de Camaçari, o (a) candidato(a) aprovado(a)
em concurso público, abaixo relacionado, e que atendeu
ao chamamento na forma do edital acima mencionado.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº.

Nome

01 ELIANA DOS SANTOS DA
CONCEIÇÃO

Insc.

Clas.

80900536

65ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI EM 26 DE ABRIL DE 2019
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Prorrogar a cessão do servidor DALMO RADAMES
SANTOS LOPES, ocupante do cargo de Professor II,
cadastro 9026, para o Tribunal Regional do Trabalho 5ª
Região, pelo período de 01 (um) ano, sem ônus para o
ente cedente, nos termos do convênio de cooperação
técnica, retroativo à 01 de janeiro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL 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.
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de
Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº
997/2009, quanto ao repasse da contribuição
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o
órgão cessionário;
CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo
nº 00021.11.15.414.2019, através do qual se verificou o
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preenchimento dos requisitos necessários à cessão do
Servidor Público Municipal;
RESOLVE
Prorrogar a cessão do servidor ALESSANDRO
SABINO DE SOUSA, ocupante do cargo de Professor II,
cadastro 9454, para o Tribunal Regional do Trabalho 5ª
Região, sem ônus para o ente cedente, pelo período de
01 (um) ano, nos termos do convênio de cooperação
técnica, retroativo à 01 de janeiro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

SEINFRA

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SEDUR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 049 / 2019
23 DE ABRIL 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
00097.22.09.461.2019, de 16 de janeiro de 2019,
RESOLVE:

PORTARIA N° 020/2019
DE 24 DE ABRIL DE 2019
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º. Revogar na íntegra a Portaria 015/2019, de
14/02/2019, publicada no DOM edição nº1118.
Art. 2º. Considerar designado o servidor, Antônio Ricardo
Lima Araújo, Engenheiro Civil, cadastro 831733, CREA
26.259-D, CPF 361.050.075-15 para fiscalizar a
execução da obra de urbanização na Bacia do Rio
Camaçari – 2ª etapa – fase 1, conforme Termo de
Compromisso n°0408.729-38/2013 e Contrato
0026/2015.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
ficam revogadas as demais disposições em contrário.
.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 24 de
abril de 2019
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao
interessado PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA SA,
inscrito no CNPJ sob nº 03.867.580/0016-93, com sede
na Rodovia BA-535, Quadra 02, Lote 06, Polo Industrial e
Logístico, Distrito Sede, Camaçari/BA, nas instalações
da BM Industrial Ltda, coordenadas UTM 574.289 E /
8.590.731 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão
Controlada – ZEC 4 e Zona de Expansão Comércio e
Serviços – ZECS 2, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei
Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei Municipal
n° 913 de 03 de setembro de 2008, na Área Residencial 3
do Plano Urbanístico Específico – PUE, conforme Lei
Municipal n° 1260/2012, para o funcionamento de um
centro logístico e transporte, com armazenamento,
expedição de produtos não perigosos, inserido em uma
área construída de 2.056,23 m². Esta Licença está sendo
concedida, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no
prazo de trinta (30) dias: a) Atestado de Vistoria do Corpo
de Bombeiro (AVCB) quanto ao projeto de segurança e
combate a incêndio, atestando que o estabelecimento
está em conformidade com as exigências da Lei Estadual
n° 12.929/2013; b) Alvará de Licença para funcionamento
do empreendimento/atividade; II - atender ao disposto na
Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento
Ambiental para o Transporte Intermunicipal de Produtos
e/ou Resíduos não Perigosos emitida pelo INEMA/BA e
na Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual
de Produtos Perigosos emitida pelo IBAMA/MMA e,
efetuar junto ao INEMA a Licença Ambiental para o
Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas, conforme
estabelece Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas
atualizações; III - executar o Plano de Gerenciamento de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em
conformidade com o disposto nas Resolução RDC
ANVISA n° 306/2004 e Resolução CONAMA n°
358/2005, respectivamente, sobre o gerenciamento
interno e externo dos resíduos de serviços de saúde e,
destinar os resíduos Classe I para tratamento e
disposição final em empresas licenciadas pelo órgão
ambiental competente, efetuando junto ao INEMA a
Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos
(DTRP), conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012; IV implementar o Plano de Emergência Ambiental (PEA),
contemplando a identificação de cenários emergenciais
(situação crítica, acontecimento perigoso ou incidente)
capazes de desencadear processos emergenciais e a
proposição de ações/procedimentos para
contigenciar/mitigar os incidentes; V - operar a unidade
de acordo com o exigido nas normas legais, devendo a
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos
e visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; VI promover periodicamente junto aos funcionários, a
realização de programas de educação ambiental e de
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos
programas e planos da empresa, e apresentar à SEDUR
quando do requerimento de renovação desta licença a
documentação comprobatória, acompanhada dos
resultados obtidos; VII - apresentar à SEDUR quando da
renovação desta licença: a) Programa de Gerenciamento
de Risco (PGR), conforme norma técnica aprovada pela
Resolução CEPRAM nº 4.578/2017, com o objetivo de
proteger os funcionários, o público em geral, o meio
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do
processo; b) Programa de Educação 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)
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; d) comprovante de registro no
Cadastro Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais (CEAPD)
do INEMA/BA e comprovantes da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA) do IBAMA/MMA; VIII cumprir os requisitos estabelecidos nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
quanto: a) manter em condições adequadas de
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06;
c) operar adequadamente as máquinas e equipamentos,
da NR - 11; IX - manter nos materiais e substâncias
empregados, manipulados ou transportados no local de
trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos
com sua composição, recomendações de socorro
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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manuseiam os produtos, mantendo a edição mais
recente para conhecimento pelos funcionários; X acondicionar os resíduos sólidos destinados à
armazenagem provisória em área reservada, dotada de
cobertura e piso impermeabilizado, devidamente
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo
os critérios de armazenamento das normas técnicas da
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; XI atender rigorosamente as condicionantes estabelecidos
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos
estabelecidos, o relatório de cumprimento das
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios;
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 - 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 dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos
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.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 23 DE ABRIL DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 050/2019
23 DE ABRIL 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
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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
02738.22.09.461.2018, de 13 de dezembro de 2018,
RESOLVE:
A r t . 1 . º – C o n c e d e r L I C E N Ç A A M B I E N TA L
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao
interessado HEADPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO
RECICLAGEM PLASTICOS EIRELI, inscrito no CNPJ
sob nº 30.921.973/0001-24, com sede na Rua A, Quadra
G, Lote 07, Loteamento Poloplast, Distrito Sede,
Camaçari/BA, coordenadas UTM 575.881 E / 8.596.107 S,
inserido na poligonal da Zona de Transformação de
Comércio e Serviços (ZTCS), Macrozona CA-ZU.1,
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 recuperação de materiais
plásticos (reciclagem), com capacidade produtiva de 14
toneladas/dia, em uma área total de 4.600,00 m² e área
construída de 1.073,65 m². Esta Licença está sendo
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no prazo de
trinta (30) dias, como condição necessária para o
funcionamento da atividade: a) Atestado de Vistoria do
Corpo de Bombeiro (AVCB) quanto ao projeto de
segurança e combate a incêndio, atestando que o
estabelecimento está em conformidade com as exigências
da Lei Estadual n° 12.929/2013; b) Alvará de Licença para
Funcionamento do empreendimento/ atividade conforme a
atividade descrita nesta licença; II - operar a unidade de
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos e
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; III promover a sinalização horizontal e vertical das vias
internas da empresa, áreas de armazenamento, produção,
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os
dispositivos de sinalização em perfeito estado de
conservação; IV - promover periodicamente junto aos
funcionários, a realização de programas de educação
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a
aplicação dos programas e planos da empresa, e
apresentar à SEDUR quando do requerimento de
renovação desta licença a documentação comprobatória,
acompanhada dos resultados obtidos; V – atender e
manter atualizado os seguintes documentos
apresentados: a) O Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS), conforme os requisitos da Lei Estadual
12932/2014 que dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e segundo critérios de classificação da
ABNT NBR 10.004; b) Programa de Educação Ambiental,
conforme Lei Estadual n° 12.056/2011, 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) Programa de
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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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; VI - cumprir os requisitos estabelecidos nas
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas de
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c)
operar adequadamente as máquinas e equipamentos, da
NR - 11; VII - manter os materiais e substâncias
empregados, manipulados ou transportados no local de
trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos
com sua composição, recomendações de socorro imediato
e o símbolo de perigo correspondente, e disponibilizar
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos,
mantendo a edição mais recente para conhecimento pelos
funcionários;VIII - acondicionar os resíduos sólidos
(matéria prima) destinados à armazenagem provisória em
área reservada, dotada de cobertura e piso
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com
a classe do resíduo, atendendo os critérios de
armazenamento das normas técnicas da ABNT n°
11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; IX - direcionar
adequadamente os efluentes domésticos para fossa
séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT n°
7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus
arquivos documentação comprobatória do serviço de
limpeza; X - 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; XI - não ocupar
nem modificar Área de Preservação Permanente (APP),
sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme
estabelece a legislação ambiental vigente, e adotar
medidas de proteção necessária com colocação de placas
de sinalização com informações da área a ser protegida;
XII - atender rigorosamente as condicionantes
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento das
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios;
XIII - 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; XIV 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; XV - 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 - 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
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Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias
dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos 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.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 23 DE
ABRIL DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

SEDAP

legais.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA E PESCA
PORTARIA Nº. 003/2019
DE 25 DE ABRIL DE 2019
“Dispõe sobre a convocação da Assembleia de
Eleição do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário –
CMDRSS e dá outras providências conforme a
Lei 1314/2013”.

O S E C R E T Á R I O D E D E S E N V O LV I M E N T O D A
AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas
RESOLVE:

PORTARIA Nº 51/2019
DE 23 DE ABRIL DE 2019
Interrompe férias concedidas a Servidor
por motivo de superior interesse público e
dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o período de férias concedidas ao
Servidor Público, no período de 01 a 30 de abril 2019,
correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2017 a
30/06/2018;
CONSIDERANDO o superior interesse público
caracterizado pela necessidade de efetiva disponibilidade
para o serviço no período no qual fora concedida as férias do
servidor;
CONSIDERANDO a possibilidade legal da interrupção das
férias, conforme disposto no Estatuto dos Servidores do
Município, notadamente no artigo 90 da Lei Municipal nº 407
de 30 de agosto de 1998.
RESOLVE
Art. 1º. SUSPENDER, a partir de 01 a 30 de abril de 2019, o
gozo das férias do Servidor Público SÉRGIO MURILO
FALCÃO DA SILVA, matrícula 62540-8, Engenheiro Civil.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE ABRIL DE 2019.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1º. - Designar Assembleia de Eleição do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário na
data de 28 de maio de 2019 as 09:00 horas na sala 15 da Casa
do Trabalho
Art. 2º. – A Assembleia será presidida pela Secretaria de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca – SEDAP para eleição
dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável e Solidário – CMDRSS, e na sua ausência ou
eventual impedimento, por um representante por ela
designado.
Art. 3º. – A eleição será realizada para a renovação dos
membros titulares e suplentes do conselho municipal de
desenvolvimento rural sustentável e solidário, nos segmentos
do poder público e para-governamental (Secretaria de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca; Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Educação;
Secretaria de Desenvolvimento Social; Secretaria da
Infraestrutura e Entidades Representativas da Sociedade Civil
Organizada (Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Associação
Agrícola de Abrantes; Associação Agrícola de Arembepe;
Associação Agrícola de Monte Gordo; Associação Agrícola de
Barra de Pojuca; Associação de Pesca e Marisqueira;
Cooperativas de Produção Agroecológicas; Colônia Z-14;
Colegiado do Território metropolitano.
Art. 4º. – As entidades interessadas deverão apresentar os
documentos comprobatórios de regularidade da instituição até
o dia 21 de maio na Secretaria de Desenvolvimento da
Agricultura e Pesca – SEDAP
Art. 5º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrario.
Comunique-se, Publique-Se e Cumpra-Se.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM
25 DE ABRIL DE 2019.
ANTONIO ALVES FALCÃO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
E PESCA
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SEDES

de 13 de fevereiro de 2009,

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE DE CAMAÇARI– CMDCA,
Nº 04/2019.
Dispõe sobre a Reprogramação dos
recursos financeiros existentes nas contas
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente para o ano de 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE
CAMAÇARI-BA, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei Municipal nº.
859/2008 e com base na unanimidade da deliberação
plenária, em reunião ordinária realizada em 10 de abril
de 2019;
Considerando os recursos existentes no FMDCA –
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente fruto da contribuição das empresas por
meio da Lei de Incentivos Fiscais;
Considerando a necessidade de desenvolver ações,
atividades e serviços previstos na Política de
Atendimento a Crianças e Adolescente fruto de
planejamento 2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar por unanimidade a reprogramação dos
recursos para o
ano de 2019
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, na data de sua
publicação.
Camaçari, 10 de abril de 2019
José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA

PORTARIA N.º 016/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO CESTA
BÁSICA
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

- Considerando o artigo 21, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 21 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família no Município por no mínimo um
(01) ano, ou em caráter emergencial, nos casos de
extrema vulnerabilidade social;
b) A concessão do benefício deverá ser realizada
m e d i a n t e o p r e e n c h i m e n t o d o Te r m o d e
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
c) O benefício será entregue de forma material,
mediante encaminhamento dos CRAS E CREAS, e
em casos específicos, será entregue no domicílio do
beneficiário;
d) Só poderá ser concedido por família o máximo de 6
(seis) cestas básicas, no período de 1 (um) ano,
justificado através da avaliação social dos técnicos
de referência do CRAS e CREAS.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 017/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO
NATALIDADE
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
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atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 15, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 15 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original)
comprovante de residência da beneficiária ou
membro da família no Município por no mínimo um
(01) ano;
b) Apresentação do acompanhamento de saúde
(carteira de pré-natal);
c) Última ultrassom realizada pela gestante;
d) O enxoval será liberado entre as 30 semanas de
gestação até o RN (recém- nascido) completar um
mês, com cópia da certidão de nascimento;
e) Se o recém-nascido nascer prematuro, o prazo
para concessão do benefício será de até um mês
após o parto;
f) Quando ocorrer gestação gemelar será concedido
o benefício para ambos;
g) Emissão da avaliação social, emitido pelo Técnico
de referência dos CRAS, CREAS E CENTRO POP;
h) A concessão do benefício deverá ser realizada
mediante preenchimento do Termo de Recebimento
do Benefício emitido pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania;
i) Este benefício será concedido de forma material ou
cupom, e em casos específicos, será entregue no
domicílio da beneficiária;
j) A concessão do benefício ocorrerá,
prioritariamente, para aquelas que participem do
grupo de gestantes organizado pelos CRAS.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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PORTARIA N.º 018/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
B E N E F Í C I O E V E N T U A L
COLCHÃO/COBERTOR
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 28, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 28 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família no Município por no mínimo (01)
ano, exceto população em situação de rua;
b) Estar desabrigado em razão de situações
provisórias comprovadas pela operação chuva ou
similares, no município;
c) O benefício será concedido através de avaliação
social;
d) A concessão do benefício deverá ser realizada
m e d i a n t e o p r e e n c h i m e n t o d o Te r m o d e
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
e) O benefício será concedido de forma material ou
cupom, mediante encaminhamento dos CRAS E
CREAS, e em casos específicos, será entregue no
domicílio do beneficiário;
f) Para a concessão do benefício deverá ser
considerado o número de componentes da família
após indicação do técnico de referência;
g) Uma nova concessão deste benefício deverá ter o
interstício mínimo de 06 (seis) meses.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.04.29 15:47:57 -03'00'
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 019/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019

PORTARIA N.º 20/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 24, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO
PASSAGEM
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 18, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;

RESOLVE
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 24 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original), se possível,
e comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família no Município por no mínimo um
(01) ano, exceto população em situação de rua;
b) A concessão do benefício ocorrerá nos casos de
vulnerabilidade social para membros da família,
mediante avaliação social dos técnicos de referência
desta Secretaria;
c) A concessão do benefício deverá ser realizado
mediante o preenchimento do Termo de
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
d) A carência para concessão de novo benefício de
auxílio documentação para o mesmo documento
será de 1 (um) ano.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1º – Complementar o Art. 18 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família no Município por no mínimo um
(01) ano, exceto migrantes, população em situação
de rua e mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar;
b) Apresentação de atestado de antecedentes
criminais;
c) Ter parecer social emitido pelo Técnico de
referência da Secretaria;
d) A concessão deste benefício retira do beneficiário
o direito de receber este benefício no âmbito desta
secretaria, no período de 2 (dois) anos, salvo
justificativa de parecer social;
e) A concessão do benefício deverá ser realizada
m e d i a n t e o p r e e n c h i m e n t o d o Te r m o d e
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
f) O benefício será concedido para aqueles que
necessitem retornar ao município de origem ou tenha
família residente em outro município, exceto em caso
de pessoas em situação risco social.
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Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 021/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO
ALUGUEL
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 27, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000;
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 27 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família que resida no mesmo imóvel,
neste Município por no mínimo um (01) ano, exceto
população em situação de rua;
b) Estar desabrigado em razão de situações
provisórias comprovadas pela operação chuva e/ou
residir em local de risco, comprovado tecnicamente
por laudo da Coordenadoria Geral da Defesa Civil
e/ou Secretária de Habitação e/ou Secretária de
Infraestrutura;
c) Não possuir outro imóvel residencial;
d) A concessão do benefício será condicionada à
visita da equipe técnica;
e) Emissão de parecer social;
f) A concessão do benefício deverá ser realizada
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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m e d i a n t e o p r e e n c h i m e n t o d o Te r m o d e
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania
mensalmente;
g) O benefício será concedido no valor mensal de
R$200,00 (duzentos reais) em espécie ou
transferência bancária;
h) O tempo de permanência da concessão do
benefício será de no máximo 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 0022/2019
DE 10 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO AUXÍLIO GÁS
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 31, da Lei 1554/2018, de 28 de
junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;
RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 31 da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
membro da família no Município por no mínimo um
(01) ano, exceto população em situação de rua;
b) A concessão do benefício ocorrerá nos casos de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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vulnerabilidade social, caso em que será feito
através de avaliação social do técnico de referência
do CRAS E CREAS;
c) A concessão do benefício deverá ser realizada
m e d i a n t e o p r e e n c h i m e n t o d o Te r m o d e
Recebimento do Benefício fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;
d) Só poderá ser concedido por família o máximo de 3
(três) benefícios, no período de 1 (um) ano,
justificado através da avaliação do técnico de
referência do CRAS E CREAS;
e) O benefício será entregue em forma de cupom,
mediante encaminhamento dos CRAS E CREAS.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até ¼ do salário mínimo vigente.
Art. 3º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 4º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 10 DE ABRIL DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 0024/2019
DE 25 DE ABRIL DE 2019
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO
FUNERAL
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, da Lei 951,
de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 10º da Lei nº 1.554/2018, de 28
de junho de 2018 ;
- Considerando o artigo 90, do Decreto nº 4.979, de 02 de
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;
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comprovação através de documentos que vinculem
ao município, tais como, cartão do SUS municipal;
b) Apresentar Certidão de Óbito ou Guia de
sepultamento expedida pelo Cartório de Registro
Civil de Pessoas Naturais (original e cópia);
c) Declaração de óbito;
d) Requerimento de familiar (cônjuge,
companheiro(a), parente de primeiro ou segundo
grau do beneficiário) ou responsável;
e) Apresentar Termo de Responsabilidade
devidamente preenchido;
f) Guia de encaminhamento e relatório autorizado
pelos técnicos de referência desta Secretaria;
g) O benefício será concedido através de parecer
social.
Art. 2º – Os beneficiários contemplados deverão possuir
renda familiar de até 1,5 do salário mínimo vigente.
Art.3º - O benefício eventual será concedido conforme as
seguintes modalidades provenientes das características
pessoais:
I- Aos recém-nascidos de 50 a 60 cm a concessão do
benefício será no valor de R$362,70 (trezentos e
sessenta e dois reais e setenta centavos).
II- Para os bebês de 70 a 80 cm o benefício será no valor
de R$423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta
centavos).
III- As crianças de 90 cm a 1 m de altura receberão o
benefício no valor de R$473,80. (quatrocentos e setenta
e três reais e oitenta centavos).
IV- As crianças de 1 m e 10 cm a 1 m e 20 cm de altura
será concedido o benefício no valor de R$ 516,00
(quinhentos e dezesseis reais).
V- Para os beneficiários de 1 m e 30 cm a 1 m e 60 cm de
altura a concessão ocorrerá valor de R$ 544,35
(quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos).
VI- Os adultos em geral receberão o benefício no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
VII- Aos adultos obesos será concedido o benefício no
valor de R$ 998,70 (novecentos e noventa e oito reais e
setenta centavos).
VIII- Para os adultos de estatura alta a concessão do
benefício ocorrerá valor de R$ 923,35 (novecentos e
vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

RESOLVE
Art. 1º – Complementar o Art. 10º da Lei 1554 de 28 de
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e
comprovante de residência do beneficiário ou
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

§1º O translado ocorrerá no âmbito do município,
intermunicipal e interestadual terrestre de até 500 km
rodado, ida e volta, ressaltando que o funeral deverá
ocorrer no município de Camaçari. Ademais o valor
percebido por km será de R$2,50 (dois reais e cinquenta
centavos).
§2º O benefício eventual de qualquer modalidade
referida nos incisos em epígrafe inclui, também, o
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deferimento do serviço funeral assistencial de remoção
do corpo do local do óbito ao cemitério, dentro do
perímetro urbano em que este ocorreu, serviços de
higienização, tamponamento e acompanhamento da
expedição de documentos necessários para liberação do
corpo no valor de R$ 413,35 (quatrocentos e treze reais e
trinta e cinco centavos).
§3º A concessão do benefício incluirá coroa fúnebre
podendo ser natural ou artificial com medidas padrão de
62X52 cm (altura x largura) e no valor de R$ 93,35
(noventa e três reais e trinta e cinco centavos).
Art. 4º – Não será possível a realização de troca e/ou
complementação das urnas funerárias, sendo possível
apenas o acréscimo de flores e formol.
Art. 5º - Os demais artigos permanecem inalterados e em
pleno vigor.
Art. 6º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2019.

CMP

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO
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MUNICÍPIO

de 2019 – MÁRCIA NORMANDO TUDE –
SECRETÁRIA DE CULTURA.
CONTRATO
CONTRATO N.º 0213/2019. CONTRATADA: ALINE
SANTOS DE SENA. Credenciamento de nº 003/2018,
COMPEL OBJETO: prestadores de serviço - pessoas
físicas com experiência técnica na área cultural a fim de
ofertar serviços de capacitação em atividades culturais
como instrutores ministrando oficinas de dança, artes
visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta
reais), com carga horária total de 50 (cinquenta) horas.
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2025;
Elemento de Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2019 MÁRCIA
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DA CULTURA.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento
de nº 003/2018, cujo objeto é Credenciamento de
prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência
técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de
capacitação em atividades culturais como instrutores
ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio
cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura nas diversas localidades e
bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens
culturais, o requerente MANOEL SIMÃO DOS SANTOS
NETO, com o valor global deste contrato é R$ 2.250,00
(dois mil duzentos e cinquenta reais), com carga horária
total de 50 (cinquenta) horas. Data da Homologação: 15
de abril de 2019 – MÁRCIA NORMANDO TUDE –
SECRETÁRIA DE CULTURA.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento
de nº 003/2018, cujo objeto é o Credenciamento de
prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência
técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de
capacitação em atividades culturais como instrutores
ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio
cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura nas diversas localidades e
bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens
culturais, o requerente ALINE SANTOS DE SENA, com o
valor global deste contrato é R$ 2.250,00 (dois mil
duzentos e cinqüenta reais), com carga horária total de
50 (cinquenta) horas. Data da Homologação: 10 de abril
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CONTRATO
CONTRATO N.º 0216/2019. CONTRATADA: MANOEL
SIMÃO DOS SANTOS NETO. Credenciamento de nº
003/2018, COMPEL OBJETO: prestadores de serviço pessoas físicas com experiência técnica na área cultural
a fim de ofertar serviços de capacitação em atividades
culturais como instrutores ministrando oficinas de dança,
artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta
reais), com carga horária total de 50 (cinquenta) horas.
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2025;
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Elemento de Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2019 MÁRCIA
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DA CULTURA.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o Credenciamento
de nº 003/2018, cujo objeto é o Credenciamento de
prestadores de serviço - pessoas físicas com experiência
técnica na área cultural a fim de ofertar serviços de
capacitação em atividades culturais como instrutores
ministrando oficinas de dança, artes visuais, patrimônio
cultural, artesanato, técnicas do espetáculo, audiovisuais, música e literatura nas diversas localidades e
bairros do Município (sede e orla), a fim de fomentar e
descentralizar o acesso à cultura e à produção de bens
culturais, o requerente ROBERTA SANTOS DA SILVA,
com o valor global deste contrato é R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), com carga horária total de 50 (cinquenta)
horas. Data da Homologação: 12 de abril de 2019 –
MÁRCIA NORMANDO TUDE – SECRETÁRIA DE
CULTURA.

CONTRATO
CONTRATO N.º 0215/2019. CONTRATADA: ROBERTA
SANTOS DA SILVA. Credenciamento de nº 003/2018,
COMPEL OBJETO: prestadores de serviço - pessoas
físicas com experiência técnica na área cultural a fim de
ofertar serviços de capacitação em atividades culturais
como instrutores ministrando oficinas de dança, artes
visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audio-visuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais, com o valor global deste
contrato é R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com carga
horária total de 50 (cinquenta) horas. Dotação
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de
Despesa: 33.90.36.00; Fonte: 0100000. DATA DA
ASSINATURA: 12/04/2019 MÁRCIA NORMANDO
TUDE - SECRETÁRIA DA CULTURA.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO Nº. 093/2014. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO:
CENTRO MEDICO DE CAMAÇARI LTDA - ME. DO
OBJETO: Alterar a cláusula sexta do contrato n°
093/2014. DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, de modo que, a partir de 01 de abril de
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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2019 passará a viger até 01 de abril de 2020. DO
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do
pacto ora aditado, especialmente as disposições
sobre o preço, no valor global de R$ 3.986.145,84 (
três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), o
qual permanece inalterado, não sendo devido
qualquer reajuste durante o prazo de vigência
especificado na cláusula anterior, renunciando a parte
a qualquer tipo de indenização de valores contratuais.
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo
do contrato original; Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente
termo aditivo correrão por conta da ação: 4023,
elemento de despesa 33.90.39.00 e fonte: 01144000
e 6102000. DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as
condições negociais do pacto ora aditado,
especialmente as disposições sobre o preço, não
sendo criada nenhuma despesa com o presente de
nenhum valor além do que foi estabelecido no
instrumento contratual original . DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 26 de março de 2019. Elias Natan
Moraes Dias. Município.

ISSM

Diário Oficial do

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 25/2019
DE 25 DE ABRIL DE 2019
“Constitui comissão especial sindicante
com o objetivo de apurar a aplicação de
recursos nos fundos de investimentos,
bem como averiguar se houve o
cometimento de irregularidades, falhas,
ou ilegalidades por servidores públicos
municipais envolvidos direta ou
indiretamente no certame ou prejuízos ao
patrimônio do ISSM.”
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, em especial das
especificadas nos termos da Lei Orgânica do
Município de Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto
de 1998; Lei Municipal nº 997/2009 e do Regimento
Interno do ISSM – Decreto nº 4826/2009;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar as
aplicações dos recursos investidos nos fundos acima
relacionados, bem como averiguar possíveis
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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irregularidades ou ilegalidades existentes no
certame.
RESOLVE:

BRANCO

Art. 1º. Determinar a abertura de sindicância para
apuração da legalidade na aplicação de recursos e,
ainda, apuração de eventuais prejuízos ocasionados
ao patrimônio do ISSM alusivo aos fundos de
investimentos: FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ:
33.918.160/0001-73, FI SECURITY RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO
PRIVADO CNPJ: 09.315.625/0001-17, FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO CNPJ:
14.655.180/0001-54 e REAG RI FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII CNPJ:
17.374.696/0001-19, bem como possíveis
irregularidades praticadas por servidores públicos
municipais envolvidos no processo;
Art. 2º. Designar os servidores ELMA MARÍLIA
VIEIRA DE CARVALHO, cadastro 828842; DIEGO
RODRIGUES DE MAGALHAES, cadastro 110001 e
TIAGO CACIM D'ÉRRICO, cadastro 110008, para,
sob a presidência do primeiro, comporem a
Comissão Sindicante aludida, que deverá apresentar
relatório no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
CAMAÇARI, EM 25 DE ABRIL DE 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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