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LEI N° 1586/2019
      DE 13 DE JUNHO DE 2019

“Altera dispositivos da Lei n° 739 de 14 
de junho de 2006, e dá outras 
Providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art.1º O artigo 2º da Lei n° 739, de 14 de junho de 2006, 
passa a vigorar com as seguintes alterações, mantendo-
se a redação do caput, incisos e parágrafos que não 
foram indicados explicitamente abaixo:

“Art. 2º (...)

III – O quantitativo de pontos auferidos, mensalmente, 
pelo servidor que ultrapassar o limite previsto no inciso II 
deste artigo será levado a crédito no mês imediatamente 
subsequente e aproveitado até o limite de 300 (trezentos) 
pontos, não dispensando o servidor de cumprir as 
obrigações habituais ou a programação fiscal;

IV – A contagem de pontos será feita individualmente e 
coletivamente, estando limitada a 500 (quinhentos) 
pontos para pontuação por esforço individual e a 500 
(quinhentos) pontos para esforço coletivo, na forma 
prevista em regulamento. 

V – (revogado)

(...)

§2º O pagamento da Gratificação por Produtividade 
Fiscal será realizado, mensalmente, com base na 
apuração dos pontos positivos e negativos pelo 
servidor no mês anterior ao mês de pagamento, após 
validação dos documentos comprobatórios pela Junta 
de Julgamento da SEDUR;

Art. 2º O artigo 4º da Lei n° 739, de 14 de junho de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O ocupante de cargo de Fiscal de Uso do Solo e 
Meio Ambiente, quando em exercício de função de 

gerenciamento ou assessoramento, receberá a 
remuneração do cargo de fiscal, acrescido de 100% (cem 
por cento) do limite máximo mensal do valor da 
Gratificação por Produtividade Fiscal e da gratificação 
instituída pelo art. 77 da Lei n° 407/1998, e alterações 
legislativas posteriores.

Parágrafo único: O fiscal ocupante de função 
comissionada não receberá adicional noturno ou horas 
extras.”

Art. 3º Fica revogado o art. 9º da Lei n° 739, de 14 de 
junho de 2006.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      LEI N° 1587/2019
      DE 13 DE JUNHO DE 2019

      
Dispõe, altera, acrescenta e revoga 
dispositivos da Lei no 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º.  Ficam alteradas as redações do caput e dos §§ 
2° e são acrescentados os §§ 3º, 4º,  5º, 6° e 7º ao art. 39, 
do Livro II, Título III, Capítulo III, Seção III, da Lei nº. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, conforme disposto a 
seguir: 

Art. 39. O Prefeito Municipal está autorizado a realizar, 
de ofício ou a requerimento, conforme procedimento a 
ser previsto em regulamento, a compensação de 
créditos tributários e não tributários do Município, e 
respectivas despesas acessórias, com créditos líquidos 
e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo 
contra a Fazenda Pública do Município, resultantes de 
atos próprios ou por sucessão a terceiros. 

[...]

LEIS



§ 2º A compensação a que se refere o caput deste artigo 
pode ser delegada.

§ 3º A compensação prevista no caput desse artigo, 
quando se tratar de pessoa jurídica, deve considerar os 
débitos da matriz e filial(is); e quando se tratar de pessoa 
física o seu CPF. 

§ 4º Previamente à compensação de ofício deverá ser 
solicitado ao sujeito passivo que se manifeste quanto ao 
procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
data do recebimento da comunicação formal enviada 
pela Secretaria da Fazenda, sendo o seu silêncio 
considerado como aquiescência. 

§ 5º Quando os créditos a serem compensados 
estiverem inscritos em Dívida Ativa, a Procuradoria-
Geral do Município deve ser consultada. 

§ 6° No caso de eventual discordância do sujeito passivo 
com a compensação, a Secretaria Municipal da Fazenda 
poderá reter o valor referente a eventual restituição ou 
ressarcimento, até que o débito com o Município seja 
liquidado.

§ 7º Havendo concordância do sujeito passivo, expressa 
ou tácita, quanto à compensação, essa será efetuada 
conforme a ordem estabelecida em regulamento.

Art. 2º.  Fica alterada a redação do caput e é 
acrescentado o parágrafo único do art. 40, do Livro II, 
Título III, Capitulo III, Seção III, da Lei nº. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, conforme disposto a seguir: 

“Art. 40. É vedada a compensação de crédito cuja 
exigibilidade esteja suspensa, salvo com aquiescência 
do sujeito passivo. 

Parágrafo único. No caso de crédito cuja exigibilidade 
esteja suspensa em decorrência de parcelamento 
vigente, a Secretaria Municipal da Fazenda está 
autorizada a reter o valor referente a eventual restituição 
ou ressarcimento, até que o débito seja liquidado.” 

Art. 3º.  Fica alterada a redação do caput e extinto o 
parágrafo único do art. 41, do Livro II, Título III, Capítulo 
III, Seção III, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 
2009, conforme disposto abaixo:

“Art. 41. Quando a compensação de que trata o caput 
deste artigo não for realizada de ofício, o sujeito passivo 
poderá efetuar a compensação nos períodos 
subsequentes de pagamento do mesmo tributo pago a 
maior, conforme disposto em regulamento.”

Art. 4º. Altera o caput e o parágrafo único do art. 55, do 
Livro II, Título III, Capítulo V, da Lei nº. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, que passam a viger com a seguinte 
redação: 

Art. 55. Caso não seja hipótese de aplicação dos arts. 39 
e 40, o sujeito passivo tem direito à restituição total ou 
parcial do tributo pago, nos seguintes casos:
I.(...)
II.(...)
III.(...)
IV.(....)

Parágrafo único - A restituição total ou parcial do 
pagamento indevido será atualizada conforme índice de 
atualização dos tributos municipais.  

Art. 5º. Altera o § 3º do art. 92-G, da Lei 1.039/09, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“I.
(...)

XII

§ 1º (...)
§ 2º (...)

§ 3º A fruição do benefício do “IPTU Verde” fica 
condicionada, cumulativamente:

I. a inexistência de qualquer impugnação, seja judicial ou 
a d m i n i s t r a t i v a ,  r e l a t i v a  à  l e g a l i d a d e  o u  
constitucionalidade do IPTU cujo fato gerador tenha 
ocorrido no mesmo exercício que se pretende obter esse 
benefício;  
II. a inexistência de impugnação administrativa ou 
judicial que também tenha por objeto o IPTU cujo fato 
gerador ocorreu em exercícios anteriores, salvo, neste 
último caso, se a exigibilidade dos créditos relativos aos 
exercícios anteriores estiverem com a sua exigibilidade 
suspensa, nos termos do art. 150, do Código Tributário 
Nacional (CTN).” 

Art. 6º. Inclui os §§ 1º e 2º no art. 142 da Lei nº 1.039, de 
16 de dezembro de 2009:

 

“Art. 142. (...)

 

§ 1º. Os créditos tributários decorrentes de lançamento 
por declaração são constituídos por meio de notificação 
de lançamento, exceto eventuais diferenças apuradas 
mediante ação fiscal da auditoria.

§ 2º. Os crédito decorrentes de lançamento por 
homologação são exigíveis a partir da declaração da 
ocorrência do fato gerador pelo sujeito passivo, inclusive 
por meio das notas fiscais eletrônicas – NFS-e.”

Art. 7º Altera a redação do caput e seus incisos I, II, III, V e 
inclui o inciso VI e o parágrafo único ao art. 189 da Lei 
1.039/09:

“Art. 189. Ficam isento(a)s da TRSD:
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I - as unidades imobiliárias destinadas ao funcionamento 
de hospitais e escolas públicas administrados 
diretamente pela União, pelo Estado ou pelo Município e 
respectivas autarquias e fundações; 
II - as unidades imobiliárias destinadas ao 
funcionamento de hospitais, escolas, creches e 
orfanatos mantidos por instituições criadas por lei, sem 
fins lucrativos, custeados, predominantemente, por 
repasses de recursos públicos; 
III - as unidades imobiliárias destinadas ao 
funcionamento de hospitais mantidos por entidades de 
assistência social, sem fins lucrativos, cuja receita 
preponderante seja proveniente de atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS;
 [..]
V – os órgãos públicos, as autarquias e as fundações 
públicas do Município de Camaçari.
VI – as pessoas jurídicas de direito privado cujo objeto 
social seja o tratamento ou processamento de resíduos 
sólidos, líquidos e efluentes, enquanto estiver vigente 
acordo de cooperação técnica com o Município com 
esse mesmo objetivo.” 

Art. 8º. Altera a redação do caput do artigo 223 da Lei 
1.039, de 16 de dezembro de 2009: 

“Art. 223. O início do procedimento exclui a 
espontaneidade do sujeito passivo em relação às 
obrigações tributárias vencidas, exceto no caso das 
programações especiais de fiscalização de trata o art. 
223-A.” 

Art. 9°. Acrescenta o art. 223-A à Lei 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009:

“Art. 223-A. Fica autorizada a realização de 
programações especiais de fiscalização, a serem 
especificadas por meio de Portaria da Secretaria da 
Fazenda, e que tenham como caráter precípuo a 
orientação dos sujeitos passivos tributários quanto ao 
cumprimento de suas obrigações principais e 
acessórias.

 
§ 1º Sobre os créditos apurados e lançados durante uma 
programação especial de fiscalização incidem os 
acréscimos previstos em lei e, caso esses créditos sejam 
quitados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência 
pelo sujeito passivo do lançamento que os originou, não 
incide multa de infração.

§ 2º Ainda que a apuração e o lançamento do crédito 
ocorram em razão ou durante uma programação 
especial de fiscalização, haverá a incidência de multa de 
infração e outras penalidades previstas em lei, além dos 
acréscimos ordinários previstos no art. 32 deste Código, 
se restar configurada alguma das seguintes hipóteses: 

I. Embaraço à ação fiscal;
II. Indício de sonegação fiscal, de que trata o art. 64 deste 
Código;

III. Crime contra a Ordem Tributária.”

Art. 10. Altera a redação do caput do art. 226 da Lei nº 
1.039, de 16 de dezembro de 2009 e acrescenta a esse 
artigo parágrafo único: 

“Art. 226. A fiscalização tributária terá também caráter 
orientador, de modo a instruir os sujeitos passivos em 
descumprimento de obrigações tributárias principais e 
acessórias a se regularizarem perante a Fazenda 
Pública Municipal.”

  
Art. 11. Acrescenta §§ 3º e 4º e altera o caput do artigo 
243, do Livro III, Título II, do Capítulo V, da Lei nº. 1.039, 
de 16 de dezembro de 2009: 

Art. 243 A exigência do crédito tributário se dá por meio 
do lançamento formalizado pela autoridade 
administrativa fazendária competente, em Notificação 
de Lançamento ou Auto de Infração, ou por meio de 
homologação de lançamento, podendo qualquer deles 
ocorrer por meio eletrônico.

§ 1º [...]

§ 2º [...]

§ 3º A homologação de lançamento dar-se-á por meio da 
notificação e será cabível para os tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de declarar a 
ocorrência do fato gerador e antecipar o seu pagamento, 
sem prévio exame da autoridade administrativa.

§ 4º. Sobre os créditos objeto de lançamento por 
declaração incidem os acréscimos previstos em lei e, 
caso esses créditos sejam quitados no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência pelo sujeito passivo do 
lançamento que os originou, não incide multa de 
infração.

Art. 12. Altera o caput do artigo 244, do Livro III, Título II, 
do Capitulo V, Seção I da Lei nº. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009e inclui os §§ 1º, 2º e 3º no mesmo 
artigo: 

“Art. 244 .  A Notificação de Lançamento será emitida:

I -  para os tributos lançados de ofício anualmente, 
inclusive com base em declaração prévia do sujeito 
passivo tributário, ainda que, em razão de erro de fato da 
própria Administração, o lançamento de ofício ocorra em 
momento posterior ao previsto na legislação do 
Município, respeitado o prazo decadencial previsto no 
art. 173 do Código Tributário Nacional  (CTN).
II - Para os créditos tributários lançados conforme o art. 
223-A deste Código.
III – quando se verifica a ocorrência do fato gerador do 
tributo, por meio da emissão de nota fiscal de prestação 
de serviços, ainda que o respectivo tomador não tenha 
domicílio tributário no Município de Camaçari ou ainda 
quando o tomador domiciliado no Município não seja 
substituto tributário. 
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VI - quando se verifica a ocorrência do fato gerador do 
tributo, por meio da emissão de nota fiscal de prestação 
de serviços, destinada ao respectivo tomador, 
classificado como substituto tributário no Município, 
quando não contestada no prazo de 60 dias da sua 
emissão. 

§ 1º. A notificação de trata o inciso I, do caput desse 
artigo será expedia pelo órgão da Administração 
Tributária competente e assinado por agente púbico com 
investidura legal para exercer a atividade de lançamento, 
devendo ser realizada nos mesmos termos do art. 101 
deste Código.

§2º. Sobre o crédito relativo ao tributo objeto da 
Notificação de Lançamento incidem os acréscimos 
previstos em lei, exceto multa de infração, caso o total da 
dívida seja quitada no prazo de 30 (trinta) dias ou outro 
específico previsto na legislação municipal, contados da 
ciência pelo sujeito passivo do respectivo lançamento.

§3º Haverá a incidência de multa de infração e outras 
penalidades previstas em lei, além dos acréscimos 
ordinários previstos no art. 32 deste Código, se restar 
configurada alguma das seguintes hipóteses: 

I. Embaraço à ação fiscal;
II. Indício de sonegação fiscal, de que trata o art. 64 deste 
Código;
III. Crime contra a Ordem Tributária.”

Art. 13. Altera o artigo 245, do Livro III, Título II, do 
Capitulo V, Seção I da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro 
de 2009, que passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 245.  A Notificação de Lançamento, inclusive a 
eletrônica, deverá conter, obrigatoriamente: 

I. O nome do sujeito passivo e a indicação do seu 
domicilio tributário.
II. A identificação do imóvel a que se refere o lançamento, 
se for o caso.
III. O valor do crédito tributário e sua forma de cálculo, 
com todos os seus acréscimos, incluindo infrações e 
penalidades.
IV. A discriminação de todos os elementos que compõem 
o valor do crédito lançado, bem como a indicação dos 
respectivos dispositivos legais. 
V. O prazo para recolhimento do crédito lançado e para 
sua impugnação.
VI. A assinatura da autoridade administrativa 
competente, sendo válida a assinatura digital.”

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7001/2019
DE 17 DE JUNHO DE 2019

Decreta Ponto Facultativo para o
Funcionalismo Público Municipal.

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 

Considerando o Feriado Nacional de 20 de 
junho, em comemoração ao dia de Corpus Christi;

Considerando tratar-se de uma sexta-feira o dia 
subsequente ao feriado, o que enseja a 
conveniência de conter despesas com bens e 
serviços, representando uma economia 
significativa para o cofre público municipal;

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista 
que o dia do presente Decreto será compensado;

DECRETA

Art. 1° Como sendo ponto facultativo nas 
repartições públicas do Município, no dia 21 de 
junho de 2019, sexta feira.

Art. 2° Excetuam-se das disposições do artigo 
anterior os setores cuja paralisação seja 
inadmissível, por exercerem atividades essenciais.

Art. 3° Ficam autorizados os Secretários 
Municipais, Diretores e Superintendentes das 
Autarquias e Diretor presidente de Empresa Pública 
a estabelecerem a forma de compensação pelo dia 
objeto do ponto facultativo previsto neste Decreto.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JUNHO DE 2019.

ANTÓNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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PORTARIA Nº 000567/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01159.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) LENILDO PEREIRA 

RAMOS, matricula nº 62139, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de MOTORISTA CLASSE D NIÍVEL I 

para MOTORISTA CLASSE D NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 2 DE MAIO DE 2019. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 000569/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01185.11.02.904.2019,

                                     RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VALDELICE NUNES DE 

ANDRADE, matricula nº 63353, lotado (a) na Secretaria 

da Saúde - SESAU, de TÉCNICA EM ENFERMAGEM 

NÍVEL I para TÉCNICA DE ENFERMAGEM  NÍVEL II, 

com data retroativa a 0 3 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 000572/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01195.11.02.904.2019,

                                  RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) NEILDES SOUZA SENA, 

matricula nº 62869, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NÍVEL I para 

TÉCNICA DE ENFERMAGEM NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 000584/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  

01145.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SUELY MARIA SILVA 

NASCIMENTO, matricula nº 6661, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de AUXILIAR TÉCNICO 

NÍVEL I para AUXILIAR TÉCNICO NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 2 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 000585/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  

01153.11.02.904.2019,

                                      RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ILZETE SANTOS DE 

OLIVEIRA, matricula nº 63071, lotado (a) na Secretaria da 

Fazenda - SEFAZ, de TÉCNICO FAZENDÁRIO NÍVEL I 

para TÉCNICO FAZENDÁRIO NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 2 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 000588/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01180.11.02.904.2019,

                                   RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ROSE MARY DA LUZ 

RAMOS, matricula nº 60692, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

NÍVEL I para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL II, 

com data retroativa a  02 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 000590/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
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uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01144.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ERISNALDO 
CERQUEIRA MACHADO DE SOUZA, matricula nº 

63751, lotado (a) na Secretaria da Administraçao - 

SECAD, de GESTOR DE POLITICAS PÚBLICAS  NÍVEL 

I para GESTOR DE POLITICAS PÚBLICAS NÍVEL II, 

com data retroativa a 0 2 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 000593/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01167.11.02.904.2019,

                                    RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JAILSON ALVES DE 

ARAUJO, matricula nº 62270, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

NÍVEL I para TÉCNICO DE ENFERMAGEM NÍVEL II, 

com data retroativa a0 2 DE MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 000594/2019
 DE 27 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01163.11.02.904.2018,

                                  RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MAURICIO LEVI MOTA 

DE SANTANA, matricula nº 61924, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de CONDUTOR 

SOCORRISTA NÍVEL I para CONDUTOR SOCORRISTA 

NÍVEL II, com data retroativa a 1 0 DE MAIO DE 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 000610/2019
 DE 05 DE JUNHO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que 
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regulamenta a promoção funcional e

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01254.11.02.904.2019,

                                       RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ROSANGELA DANTAS 

DOS SANTOS matricula nº 61604, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM NÍVEL I para TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM  NÍVEL II, com data retroativa a 08 DE 
MAIO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE JUNHO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

Republicar por incorreção
PORTARIA Nº 047/2019

DE 10 DE JUNHO DE 2019

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º. Alterar a composição da COMISSÃO DE 

GESTÃO/ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELO CONSÓRCIO GEOCAMAÇARI, 

com inscrição no CNPJ sob o nº 25.267.502/0001-04, 

para atestar e certificar a execução e recebimento dos 

serviços prestados no Contrato Administrativo nº 

203/2016 e seus aditivos, com o CONSÓRCIO 

GEOCAMAÇARI, sob a gestão do primeiro membro, que 

passa a ter a seguinte composição:

I. Membro gestor - Dione Silva Homem, cadastro n.º 

61329;

II. Membro - Sérgio Henrique Weber Queiroz, cadastro 

nº 93968;

III. Membro - Geisa Silva Nascimento Coelho, cadastro 

39659;

IV. Membro suplente - Diogenes de Matos 

Carvalho, cadastro 830377.

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 

parâmetros os resultados previstos no contrato, em 

observância ao cumprimento das regras previstas no 

instrumento contratual.

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e 

acompanhará o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência até 31 

de dezembro de 2020.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, e revoga as Portarias nº 015, de 25 de janeiro 

de 2019, e 018, de 25 de janeiro de 2019, publicadas no 

Diário Oficial do Município edição nº 1098.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JUNHO DE 

2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Secretário da Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 098/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Aquisição de materiais para 
artesanato. Acolhimento:03/07/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 04/07/2019, às 08h00min; Disputa: 04/07/2019, às 
10h00min.  (Horário Brasí l ia)Edi ta l / In formações:  
www.licitacoes-e.com.br e www.compras.camacari.ba.gov.br Tel.: 
(71) 3621-6665 – Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO N.º 118/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
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OBJETO:  Registro de Preço para eventual prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva mecânica, 
elétrica, hidráulica e suprimento de peças, para os veículos 
automotores que compõem a frota de veículos da Prefeitura de 
Camaçari-BA,  conforme  especificações  e  quantitativos  
constantes no Edital e seus anexos.  Abertura: 04/07/2019 às 
09h00min (HORÁRIO de BRASÍLIA) – Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba. gov.br.Tel:(71) 3621-6880/6655. 
Ana Carolina da Silva dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 116/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS EM 
AÇO NIQUELADO Nº 2/0, CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 4/0, 
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CLIPS EM AÇO 
NIQUELADO Nº 8/0, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Acolhimento: 05/07/2019 a 
partir das 08h00min; Abertura: 08/07/2019, às 08h00min; 
Disputa: 08/07/2019, às 10h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6665 – Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0120/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de ticket´s 
refeição, na modalidade impressa, para atender às demandas 
da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. Acolhimento: 
08/07/2019 a partir das 09h00min; Abertura: 09/07/2019, às 
10h00min; Disputa: 09/07/2019, às 11h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Aricele Guimarães Machado Oliveira  – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 119/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço, para aquisição de 
material de expediente (pasta sanfonada em pvc transparente e 
envelope plástico com tarja A4 tipo saco) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. Acolhimento: 09/07/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 10/07/2019, às 08h00min;Disputa: 
1 0 / 0 7 / 2 0 1 9 ,  à s  1 0 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a )  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6665 – Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 228/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: GFORT SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 0228/2018; 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 4001, Elemento 33903900; Fonte 
0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do Contrato originário, as quais não 
foram modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 11 de Junho de 2019. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 

VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO 
025/2005. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO:  VILAZITO SILVA 
SANTOS.  DO OBJETO: O presente  Termo  Aditivo 
tem por objeto alterar a Cláusula Segunda do 
Instrumento original; DO PRAZO:  O Pesente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato, que é de 07 de abril de 2019, passará a ser 
07 de abril de 2020. DO PREÇO: Em virtude do 
Contrato original nº 025/2005 ter como objeto uma 
locação Imobiliária, que por sua natureza é de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda do presente 
Termo Aditivo, o valor global para o referido 
Instrumento é de R$ 18.708,96 (dezoito mil, 
setecentos e oito reais e noventa e seis centavos).  O 
valor mensal ajustado para a Locação do Imóvel, 
constante do Contrato é de R$ 1.559,08 (um mil, 
quinhentos e cingúenta e nove reais e oito centavos), 
e permanece sem sofrer alteração e correrão por 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: AÇÃO 
4018, NATUREZA DE DESPESA 33903600, FONTE 
6102000.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira, do Contrato original.  
DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
mod i f i cadas  po r  es te  Ins t rumento .  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 de março de 2019.  
ELIAS NATAN MORAES DIAS.  MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 048/2019 
DE 14 DE JUNHO DE 2019

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 do artigo 92 da Lei Municipal nº 997/2009 com 
alterações implementadas pela Lei 1582/2019:

RESOLVE

Art. 1º. Ficam nomeados, para o Comitê de 
Investimentos dos recursos financeiros do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM, 
os seguintes servidores:

PRESIDENTE:
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ACÁCIA CHAVES REIS – Matrícula 10101

MEMBROS:

ARILENE SENA PAOLILO – Matrícula 62291
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES – Matrícula 
110001

Art. 2º. Fica designado que o Gestor dos Recursos 
financeiros será o próprio Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JUNHO DE 2019.

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 064/2019. 1° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 007/2018. Objeto: Este 
termo aditivo tem como objeto alterar a Cláusula 
Terceira – Do prazo da vigência - do contrato nº 
007/2018, assinado em 21 de Junho de 2018, 
c u j o  o b j e t o  é  o  f o r n e c i m e n t o  p e l a  
CONTRATADA, mediante locação, de Sistema 
de Radio Troncalizado Digital, padrão Tetra, 

multissitio, com terminais portáteis, móveis e 
fixos, com recursos de GPS, estações novas, 
devidamente licenciadas e regulares junto à 
Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL.
Contratado: Kofre Representação e Comércio 
de Telecomunicações Ltda. Valor global: R$ 
210.504,00 (duzentos e dez mil, quinhentos e 
quatro reais). Período de vigência: 12 meses 
apartir de 21 de Junho de 2019; Fundamento 
legal: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
Data: 13/06/2019.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA  Nº .  008 /2019 ;  
CONTRATADA :  TARCIO COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de materiais de limpeza, para serem 
utilizados pelas unidades da LIMPEC. VALOR 
GLOBAL: R$ 34.143,65 (trinta e quatro mil, cento e 
quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). 
Fundamentada no Artigo 24, §1° da Lei Federal nº 
8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 03/06/2019. 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - DIRETOR 
PRESIDENTE.
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