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DECRETO Nº 
DE 23 DE ABRIL DE 2019

Regulamenta a Lei n° 1.575, de 22 de 
abril de 2019, que institui o Programa de 
Refinanciamento Fiscal – REFIS, no 
Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei

DECRETA

Art. 1° O Programa de Refinanciamento Fiscal (REFIS), 
instituído pela Lei Municipal n° 1.575, de 22 de abril de 
2019, destina-se a promover a regularização de débitos 
tributários - nesses incluídos àqueles cuja obrigação se 
impõe à título de substituição do sujeito passivo - e não 
tributários - inclusive de preços públicos, excetuando-se 
aqueles decorrentes de decisão do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia, definitivamente 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, ainda que constituídos mediante 
auto de infração ou notificação de lançamento, em 
razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2018.

Art. 2° A adesão ao Programa de que trata o art. 1º será 
efetuada por solicitação do contribuinte ou responsável, 
por meio do site da Secretaria da Fazenda Municipal 
(SEFAZ), no endereço eletrônico 

 ou presencialmente na 
Coordenadoria da Dívida Ativa no prédio da Secretaria 
da Fazenda, ou nas Centrais de Informações Fiscais 
(CIF) localizadas na sede e Orla do Município.

§ 1° Em ambas situações previstas no caput, o optante 
deverá escolher os débitos que pretende incluir no 
REFIS, indicar o modo de pagamento desejado, dentre 
as opções disponíveis, e emitir o Documento Único de 
Arrecadação (DUA) relativo à parcela única - em caso 
de pagamento à vista - ou à parcela inicial, de no mínimo 
10% (dez por cento) do valor total selecionado - em caso 
de parcelamento -, e dos honorários advocatícios, se for 
o caso.

§ 2º Quando a opção de pagamento do REFIS for por 
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meio de parcelamento, o saldo restante, após 
identificada a parcela inicial, será dividido em parcelas 
iguais e consecutivas, as quais serão atualizadas, no 
início de cada exercício financeiro, pelo Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos dos arts. 32 e 
33, da Lei Municipal nº 1.039/2009, devendo o 
responsável obter, perante a SEFAZ, a partir de 1º de 
janeiro de cada ano, os Documentos Únicos de 
Arrecadação (DUAs) referentes às parcelas ainda não 
quitadas.

§ 3° O vencimento da parcela de adesão ou da parcela 
única dar-se-á ao décimo dia após a formalização do 
pedido de ingresso no REFIS, e as demais, caso 
pactuadas, no dia 20 de cada mês subsequente. 

§ 4° O não pagamento da parcela única ou da parcela de 
adesão, implica na exclusão do contribuinte do REFIS.

§ 5° O contribuinte que possuir parcelamento em 
andamento e quiser incluir os débitos ainda parcelados 
no REFIS, deverá, antes de fazer a sua adesão ao atual 
Programa, cancelar o parcelamento vigente, por meio 
d o  p r e e n c h i m e n t o  d o  r e q u e r i m e n t o  d e  
“Desparcelamento”, que estará disponível no site de 
que trata o caput do art. 2º. 

§  6°  Após  o  env io  do  requer imen to  de  
“Desparcelamento” previsto no §5º deste artigo, o 
sujeito passivo deve aguardar o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para fazer a sua adesão ao REFIS.

§ 7° Os débitos tributários ainda não constituídos, 
relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2018, incluídos no REFIS por opção do 
sujeito passivo ou responsável, consideram-se 
declarados pelo sujeito passivo, na data da 
formalização do pedido de adesão a esse Programa.

§ 8° A formalização do pedido de adesão ao REFIS 
poderá ser efetuada até 31 de julho de 2019. 

§ 9° Em caso de exclusão do atual Programa, o 
contribuinte poderá formalizar novo pedido de adesão, 
até o dia 31 de julho de 2019.

Art. 3º A adesão ao REFIS está condicionada à 
atualização dos dados do sujeito passivo, pessoa física 
ou jurídica, perante a Secretaria da Fazenda Municipal, 
com a declaração, dentre outras informações, de 
domicílio atualizado e a de domicílio tributário eletrônico 
(DT-e) e de CPF/CNPJ, bem como à apresentação, 
caso 
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documentos necessários à referida atualização, como 
documentos pessoais, comprovante de domicílio 
atualizado e cópia do contrato ou estatuto social, com as 
suas respectivas averbações.

Parágrafo único A atualização dos dados cadastrais 
poderá ser realizada por meio do endereço eletrônico 
www.sefaz.camacari.ba.gov.br, ou presencialmente 
perante à Coordenadoria da Dívida Ativa ou às Centrais 
de Informações Fiscais (CIF), da Secretaria Municipal 
da Fazenda.

Art. 4º A adesão ao REFIS está condicionada à 
inexistência de ação judicial contra o Município ou 
contra autoridade municipal, que tenha por objeto 
discutir total ou parcialmente o crédito incluído no REFIS 
e à inexistência de impugnação, recurso ou 
requerimento administrativo que tenha o mesmo 
objetivo. 

Parágrafo único Para a desistência de processo 
administrativo fiscal que tenha por objetivo modificar ou 
rediscutir o crédito tributário que se pretende incluir no 
REFIS, o interessado deve protocolar o respectivo 
pedido perante a Secretaria da Fazenda Municipal.

Art. 5º Os contribuintes que possuírem dúvidas ou 
estejam impossibilitados de acessar a internet, poderão 
se dirigir à Coordenadoria da Dívida Ativa, no prédio da 
Secretaria da Fazenda, ou às Centrais de Informações 
Fiscais na sede do Município e na Orla.

Art. 6º Ao finalizar o processo de adesão ao REFIS, o 
interessado deve assinar requerimento junto à 
Procuradoria-Geral do Município, informando sobre a 
quitação ou o parcelamento do crédito, para que sejam 
tomadas as providências quanto a eventual extinção ou 
suspensão da execução fiscal correspondente em 
curso.

Parágrafo único  O requerimento de trata o caput deste 
artigo pode ser solicitado pessoalmente, perante a 
Procuradoria Fiscal do Município, ou pelo meio e-mail 
procuradoriafiscal@camacari.ba.gov.br.

Art. 7º A declaração e documentos de que trata o art. 11 
da Lei Municipal n° 1.575/2019 devem ser apresentados 
ao Cadastro Imobiliário Municipal, que procederá ao 
cálculo e lançamento retroativo dos tributos 
correspondentes. 

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE ABRIL DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario da Fazenda

       

PORTARIA Nº 3427/2019
 DE 02 DE ABRIL DE 2019

    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro Lei Municipal n° 407/98, art. 
110 e processo administrativo nº. 8185/2018,

R E S O L V E

Retificar a portaria nº 16/2019, de 15 de fevereiro de 
2019, para que onde se lê: Conceder a servidora 
SUSANA FERREIRA SANTANA MORAES, cadastro n.º 
8731, ocupante do cargo de Professor II, lotada na 
Secretaria da Educação-SEDUC, Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir de 01 de abril de 2019, leia-se: Conceder a 
servidora SUSANA FERREIRA SANTANA MORAES, 
cadastro n.º 8731, ocupante do cargo de Professor II, 
lotada na Secretaria da Educação-SEDUC,  Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir de 10 de abril de 2019

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE ABRIL DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 3425/2019
 DE 01 DE ABRIL DE 2019

    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, e das informações constantes no processo 

administrativo nº. 7060/2018.
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R E S O L V E

Conceder a servidora LARA MORAES BOROWSKI, 

cadastro n.º 63928, ocupante do cargo de Professor I, 

lotada na Secretaria da Educação-SEDUC, Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 

retroativa 10 de abril de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

EM  01 DE ABRIL DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 3426/2019
 DE 01 DE ABRIL DE 2019

    

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 
n° 4220/2006, que delega competência ao Secretário da 
Administração, com fulcro no art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal n° 407/98, e das informações constantes no 

processo administrativo nº. 656/2019.

R E S O L V E

Conceder ao servidor CARLOS ALBERTO DA SILVA 

OLIVEIRA, cadastro n.º 61519, ocupante do cargo de 

Assistente Administrativo, lotado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 

partir de 01 de abril de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

EM  01 DE ABRIL DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 3428/2019
 DE 05 DE ABRIL DE 2019

    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, 
que delega competência ao Secretário da Administração, 
com fulcro no art. 117 e seguintes da Lei Municipal n° 
407/98, e das informações constantes no processo 

administrativo nº. 7697/2018.

R E S O L V E

Conceder ao servidor DAVIDSON LIMA COSTA, 

cadastro n.º 61842, ocupante do cargo de Professor I, 

lotado na Secretaria da Educação-SEDUC, Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 

retroativa 10 de abril de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

EM  05 DE ABRIL DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 01/2019

Esclarece requisitos para inscrição de 
eleitores para a Assembleia que realizará 
eleição para o Conselho Municipal da 
Cultura, triênio 2019/2021.

A Comissão Eleitoral, designada através da Portaria nº  
22/2019, de 02 de abril de 2019, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.017, de 16 
de outubro de 2009, da Resolução nº 01, de 25 de maio 
de 2011, do Decreto nº 6804, de 30 de novembro de 2017, 
a Lei Federal nº 7.115/83  e ainda

CONSIDERANDO as regras estabelecidas no Edital de 
Convocação número 01/2019, especificamente no que 
diz respeito às regras para cadastro de eleitores para o 
pleito que se realizará em 08 de junho do ano em curso; 

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Eleitoral 
especialmente designada para conduzir todo o processo, 
sobre a regularidade de cada um dos inscritos; 

 RESOLVE:
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Art. 1º - A comprovação de residência de que trata o 
subitem 2.1.2 do Edital de Convocação pode se dar 
mediante declaração feita de próprio punho pelo 
interessado, a teor do que dispõe a lei 7.115/83, 
sujeitando-se o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação 
aplicável.

Art. 2º - Para  o cadastramento de eleitores, a 
comprovação de atuação artística se dará com a 
apresentação dos documentos elencados no subitem 
2.1.3; a exigência temporal faz prova apenas de que a 
atividade no segmento no município é recente, tendo que 
ser dos últimos três anos. Mantendo-se o que está 
previsto.

Art. 3º - Para inscrição como eleitor do segmento de 
Sociedade Civil e Movimentos Sociais, basta que o 
interessado comprove que reside e é eleitor do município, 
pois tal exigência é da essência da cadeira.

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

Camaçari, 06 de maio de 2010.

PAULO ROBERTO NIETO D'ERRICO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Matrícula 829794

PORTARIA Nº 54/2019 
DE 29 DE ABRIL DE 2019

Concede o gozo de férias interrompidas 
através da Portaria n° 139/2018 a 
Servidor por motivo de superior 
in te resse  púb l ico  e  dá  out ras  
providências.

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de férias interrompidas do 
Servidor Público, no período de 16 a 30 de agosto de 
2018, correspondente ao período aquisitivo de 
01/07/2016 a 30/06/2017;

CONSIDERANDO o superior interesse público 
caracter izado pela necessidade de efet iva 
disponibilidade para o serviço no período no qual foram 

interrompidas as férias do servidor;

CONSIDERANDO a possibilidade legal de concessão de 
gozo após interrupção das férias, conforme disposto no 
Estatuto dos Servidores do Município, notadamente no 
artigo 87, §5º da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998.

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a partir de 06 a 20 de abril de 2019, 
o gozo das férias do Servidor Público SÉRGIO MURILO 
FALCÃO DA SILVA, matrícula 62540-8, Engenheiro 
Civil, em virtude da Suspensão das Férias deferida 
através da Portaria n° 139/2018.

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 29 DE ABRIL DE 
2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada 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 nº 4.420, de 27 de novembro de 
2015, 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 00690.22.09.828.2019, de 03 
de Abril de 2019, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA válida pelo prazo de dois  anos à 
HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
SA., inscrita no CNPJ sob nº 07.501.628/0001-10, com 
sede na Avenida Luís Eduardo Magalhães, Nº 3091, sala 
01, Cabula, Salvador-BA, para implantação de 
empreendimento do tipo urbanização integrada 
denominado Garden Residencial Camaçari, composto 
por 237 unidades residenciais do tipo casas, numa área 
total de 78.000,00m², distribuídos em 02 condomínios 
que será localizado na Estrada da cascalheira, Distrito 
Sede, Camaçari-BA, na Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 4 da Macrozona Zona Urbana da Sede – CA – ZU-1, 
conforme Lei Municipal nº866, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. manter os critérios e procedimentos 

PORTARIA Nº. 058/ 2019
DE 02 DE MAIO DE 2019
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necessários para a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela Empresa de Limpeza Pública de 
Camaçari; b) coletar e promover a separação sistemática 
dos expurgos (entulhos) gerados no canteiro de obras e 
destiná-los à unidade  de  reaproveitamento,  conforme  
critério  estabelecido  pela  SESP  e SEDUR,  sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, devendo  ter  como  
objetivo  prioritário  nessa  ação a não geração e,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização  
e  reciclagem  dos  mesmos,  conforme  estabelecido 
pela Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) 
manter, em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; c) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; d) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; e) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
elaborar e apresentar à CMA/SEDUR, num prazo de 
sessenta (60) dias, Projeto Paisagístico para a área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas 
do bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de 
referência de arborização urbana, assinado por 
responsável técnico e acompanhado da ART;  III. manter 
e atualizar sempre o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Construção Civil – PCMAT 
elaborado por profissional legalmente habilitado; IV. 
apresentar, num prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. V. apresentar semestralmente 
indicadores de desempenho do programa de educação 
ambiental; VI. apresentar outorga, emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do 
Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente e/ou águas 
pluviais em corpo hídrico; construção de estruturas ou 
realização de obras em manancial; VII. realizar os 
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da 
área conforme projeto de terraplanagem apresentado a 
este órgão, visando a preservação dos elementos de 
composição paisagística; VIII. implantar projeto de 
drenagem de águas pluviais, aprovado pela SEDUR; IX. 
respeitar as Áreas de Preservação Permanente 
conforme estabelecido no Art. 51 da Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008 e na Lei Nº 12.651 de 25 de 
maio de 2012; X. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições  
contidas  nas  normas  e regulamentos  administrativos  
deste  Município,  conforme  estabelecido  na  Análise  
de Orientação Prévia – AOP, emitida por esta SEDUR; XI. 
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 A Licença ora concedida refere-se a 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 Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTÓRIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF.: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Termo de Dispensa Nº 008/2019 – Processo 
Administrativo Nº 2018/003921107350

Objeto do Contrato: Estruturação de Projeto de 
Concessão do Sistema de Iluminação Pública do 
Município de Camaçari, com recursos do Fundo de 
Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de 
Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas 
– FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 
13.529/2017.

Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
02 DE MAIO DE 2019.
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CAMAÇARI, 02/05/2019

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM,

Processo nº 0494.11.07.689.2019

Notificamos a empresa PEJOTA CONSTRUÇÕES 
E TERRAPLANAGEM  a comparecer junto à 
Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo 
máximo de 05 (dias) úteis a partir da presente data, 
para fazer vistas ao Processo de Penalização nº 

,

0494.11.07.689.2019 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 02 de maio de 2019. 

Larissa da Silva Macedo 
Presidente em exercício da COPEC.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 131/2015. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: A EMPRESA PLUS VIAGENS E 
TURISMO LTDA - ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 131/2015; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 07 de Maio 
de 2019, passará a viger até 07 de Maio de 2020.  DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$550.000,00 
(Quinhentos e cinquenta mil reais), o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na Cláusula 
anterior.  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 
2008, Natureza de Despesa 33.90.33, Fonte 
0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari 
BA, 30 de Abril de 2019. ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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