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DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 
e parecer normativo de nº 0746/2015, que 
estabelece as condições e os critérios para 
enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de 
Camaçari, com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais para jornada de trabalho integral para 40 
horas semanais, e dá outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 3107/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) SILENE MARIA 
TRINDADE DOS SANTOS REIS, matricula nº 
62605, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR I, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral 
de trabalho de 40 horas semanais, a partir da 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  16 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 
e parecer normativo de nº 0746/2015, que 
estabelece as condições e os critérios para 
enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de 
Camaçari, com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais para jornada de trabalho integral para 40 
horas semanais, e dá outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 2950/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) MARIZI SANTIAGO 
FIGUEREDO, matricula nº 2284, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 
de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
jornada integral de trabalho de 40 horas semanais, a 
partir da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

DECRETOS



legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal, pela Lei Orgânica do Município e Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de 
exoneração conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 02083.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora MARLUCE 
SILVA DOS SANTOS, matrícula nº 60858, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário 
de Nutricionista, lotada na Secretaria da Saúde – 
SESAU, com data retroativa a 30 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal, pela Lei Orgânica do Município e Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de 
exoneração conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 02067.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora CLEIZIANE 
BISPO DA SILVA, matrícula nº 831365, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Professor I, lotada na Secretaria da Educação – 
SEDUC, com data retroativa a 29 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
C o n t r i b u i n t e s ,  S r.  M Á R I O  PA S C O A L  
HASSELMANN e com fundamento nos artigos 5º, II, 
e 18, §1º, do Regimento Interno aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 2.182, de 22 de maio de 1992, 
faço saber, a quem interessar possa, que no dia 
13/08/2019, às 10h30, este colegiado julgará em 
sessão ordinária na Sala de Sessões, localizada no 
prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, sito à 
Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes 
processos:

Conselheira Relatora: Elizangela da Silva 
Guimarães
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Camaçari, 05 de Agosto de 2019

Mário Pascoal Hasselmann 
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

Edinalva Farias 
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 29/08/2019, às 10h30, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Alex Vieira Alves
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Camaçari, 21 de Agosto de 2019

Mário Pascoal Hasselmann 
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

Edinalva Farias 
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES PARA O 

MANDATO DO TRIÊNIO 2019/2022.

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2019, no 
Gabinete do Secretário da Fazenda, foram 
empossados pelo Secretário da Fazenda, Dr. Joaquim 
José Bahia Menezes, com fulcro no Decreto nº 7126, de 
01 de agosto de 2019 e no Regimento Interno aprovado 
pelo Decreto nº 2182, de 22 de maio de 1992, os 
Conselheiros Representantes dos Contribuintes, 
Titulares e Suplentes e, os Conselheiros Representantes 

do Poder Público Municipal, Titulares e Suplentes.
Conselheiros Representantes dos Contribuintes 
Titulares:
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari: Joiciane dos 
Santos Gomes
Associação Comercial e Industrial de Camaçari: Ana 
Lúcia Santos Barros da Silva
Conselheiros Representantes dos Contribuintes 
Suplentes:
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari: Fernanda 
Ferreira Braidy e Moreira
Associação Comercial e Industrial de Camaçari: Rejane 
Alves dos Santos Lima
Conselheiros Representantes do Poder Público 
Municipal Titulares:
Secretaria da Fazenda: Mário Pascoal Hasselmann
Secretaria da Fazenda: Alex Vieira Alves
Procuradoria Geral do Município: Daniela Augusta 
Santos Brandão
Conselheiros Representantes do Poder Público 
Municipal Suplentes:
Secretaria da Fazenda: Clívio Marcos Pinheiro Sady
Secretaria da Fazenda: Paulo Sergio Dias Nunes
Procuradoria Geral do Município: Elizangela da Silva 
Guimarães
Eu, Joaquim José Bahia Menezes, Secretário da 
Fazenda, subscrevo e assino, juntamente com os 
empossados. 
Gabinete da Secretaria da Fazenda, 15 de agosto de 
2019.

RESOLUÇÃO CMDCA/CAMAÇARI 
 Nº 11/2019

DISPÕE SOBRE AS CONDUTAS VEDADAS 
REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA 2019 
PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 
CAMAÇARI SEDE/ORLA

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, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo 
art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, que lhe 
conferem a presidência do Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar, torna público as 
Condutas Vedadas referente ao Processo de Escolha 
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para membros dos Conselhos Tutelares de Camaçari, 
Sede/Orla: 
Considerando que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolução 
CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral 
do CMDCA cabe definir as condutas permitidas e 
vedadas aos(às) candidatos(as) a membros do(s) 
Conselho(s) Tutelar(es);
Considerando, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e IX, 
da Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também ser 
atribuição da Comissão Eleitoral do CMDCA, analisar e 
decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos 
de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da 
votação, bem como resolver os casos omissos, 

RESOLVE:

Art. 1ºA campanha dos(as) candidatos(as) a membros 
do Conselho Tutelar é permitida somente a partir do dia 
23 de agosto de 2019 no Processo de Escolha e será 
encerrada um dia antes do dia da votação.

Art. 2º Serão consideradas condutasvedadasaos(às) 
candidatos(as) devidamente habilitados ao Processo de 
Escolha dos membros do Conselho Tutelar de 2019 e aos 
seus prepostos:

I- DA PROPAGANDA:
a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza; 
b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto 
que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com 
moeda;
d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou 
desrespeitar posturas municipais ou que impliquem 
qualquer restrição de direito;
e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem 
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade 
pública;
f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for 
veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação 
de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens 
cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder 
Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum 
(cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, 
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada), 
inclusive postes de iluminação pública e sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus 
e outros equipamentos urbanos;
g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores 
e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como 
em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não 
lhes causem dano;
h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a 
empresa responsável e candidatos(as) à imediata 
retirada da propaganda irregular.
i)a vinculação político-partidária das candidaturas e a 
utilização da estrutura dos partidos políticos para 
campanha eleitoral;
j)a composição de chapas ou a utilização de qualquer 
outro mecanismo que comprometa a candidatura 

individual do interessado (Art. 5º, II, da Resolução 
170/2014,CONANDA);

k)a realização de propaganda eleitoral por meio de jornal, 
rádio, televisão, outdoors ou espaço na mídia em geral, 
mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo 
candidato, de página própria na rede mundial de 
computadores que não sejam pagas;
l)o abuso do poder político, econômico, religioso, 
institucional e dos meios de comunicação, tanto durante 
a campanha eleitoral quanto durante o desenrolar da 
votação, notadamente: a doação, oferta, promessa ou 
entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, 
tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou 
cestas básicas e o transporte e alimentação aos 
eleitores;
m)o conselheiro em execício atual da função não poderá 
u t i l i z a r  d o s  e s p a ç o s  p ú b l i c o s  ( e s c o l a s ,  
faculdades,eventos institucionais, igrejas) para fazer 
campanha em nome próprio.  
n)receber o candidato, direta ou indiretamente, doação 
em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio 
de publicidade de qualquer espécie, procedente de 
entidade ou governo estrangeiro; órgão da administração 
pública direta e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público; concessionário 
ou permissionário de serviço público; entidade de direito 
privado que receba, na condição de beneficiária, 
contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 
entidade de utilidade pública; entidade de classe ou 
sindical;  pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba 
recursos do exterior; entidades beneficentes e religiosas;  
entidades esportivas; organizações não-governamentais 
que recebam recursos públicos; e organizações da 
sociedade civil de interesse público.

II- DA CAMPANHA PARA AESCOLHA:

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, 
candidato(a) ou com a sua autorização, camisetas, 
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao(à) eleitor(a);
b.) realizar showmício e evento assemelhado para 
promoção de candidatos(as), bem como apresentação, 
remunerada ou não, de artistas com a finalidade de 
animar comício ou reunião de campanha;
c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a 
sonorização de anúncio de comícios;
d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou 
semelhantes às empregadas por órgão de governo, 
empresa pública ou sociedade de economia mista;
e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de 
espaço para a veiculação de propaganda em bens 
particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;
f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de 
voluntariado, de crianças e adolescentes para 
distribuição de material de campanha em vias públicas, 
residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.

III- NO DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA:
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a.) usar alto-falantes e amplificadores de som ou 
promover comício ou carreata;
b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de 
urna;
c.) até o término do horário de votação, contribuir, de 
qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utilização de 
veículos;
d.) fornecer aos(às) eleitores(as) transporte ou refeições;
e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao(à) eleitor(a), 
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 
pública, desde o registro de candidatura até o dia da 
eleição, inclusive (captação de sufrágio);
f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário 
dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais.

Art. 3º O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta 
Resolução caracterizará inidoneidade moral, deixando 
o(a) candidato(a)  passível de impugnação da 
candidatura, por conta da inobservância do requisito 
previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 4º Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá 
representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra 
aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio 
desta Resolução, instruindo a representação com provas 
ou indícios de provas da infração.
Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA 
registrar e fornecer protocolo ao representante, com 
envio de cópia da representação ao Ministério Público.

Art. 5º No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento 
da notícia da infração às condutas vedadas previstas 
nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA 
deverá instaurar procedimento administrativo para a 
devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se 
notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, 
apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do 
recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da 
Resolução CONANDA nº 170/14).
Parágrafo único - O procedimento administrativo 
também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão 
Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por 
qualquer meio, da prática da infração.

 Art. 6º A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:
I - arquivar o procedimento administrativo se entender 
não configurada a infração ou não houver provas 
suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o 
representado e o representante, se for o caso;
II - determinar a produção de provas em reunião 
designada no máximo em 02 (dois) dias contados do 
decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da 
Resolução CONANDA nº 170/14).
§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será 
intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à 
reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por 
escrito, à luz das provas e argumentos apresentados 
pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo 
na ausência deste, será facultado ao representado a 
efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por 
defensor constituído;
§ 3º -Eventual ausência do representante ou do 
representado não impedem a realização da reunião a 
que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido 
ambos notificados para o ato.   

Art. 7º Finalizada a reunião designada para a produção 
das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral 
decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, 
notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se 
o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo 
prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à 
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 
170/14). 
§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias do 
término do prazo da interposição do recurso, reunindo-
se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14);
§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo 
procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente 
Resolução. 

Art. 8º Caso seja cassado o registro da candidatura, em 
havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será 
excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para 
exclusão do nome do candidato cassado da cédula 
eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos 
a ele porventura creditados serão considerados nulos. 

Art. 9ºO(A) representante do Ministério Público, tal qual 
determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 
170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no 
prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

Art. 10Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do 

art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 

13.105/2015), ou seja, realizar-se-ão em dias úteis, das 

06 (seis) às 20 (vinte) horas.

Art. 11 Para que o teor desta Resolução seja de 
conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), 
ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada na aba 
de Editais do site da Prefeitura Municipal de Camaçari,  
Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além 
de ser afixada em locais de grande acesso ao público e 
noticiada em rádios, jornais e outros meios de 
divulgação, inclusive e se possível, pela internet.

Parágrafo único O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos 
telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão 
ser encaminhadas denúncias de violação das regras de 
campanha;
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Art. 12 A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem 
desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão 
Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) em 21 de 
agosto de 2019.
Parágrafo único - Nessa reunião, será lavrado Termo de 
Compromisso, assinado por todos(as) candidatos(as) a 
Membros do Conselho Tutelar e integrantes da 
Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas 
nesta Resolução serão devidamente respeitadas, sob 
pena de impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, 
da Resolução CONANDA nº 170/14).

Art.13 Em qualquer tempo o candidato poderá ser 
excluído do Processo de Escolha dos membros do 
Conselho Tutelar de Camaçari SEDE/ORLA por 
caracterização de inidoneidade moral, deixando o(a) 
candidato(a) passível de impugnação da candidatura, 
por conta da inobservância do requisito previsto no art. 
133, inciso I, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor, na data de sua 
publicação.

Camaçari, 19 agosto de 2019

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA

Camaçari-BA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2019

Dispõe sobre os procedimentos relativos 
ao pagamento, da estrutura básica do 
plano de trabalho e das unidades 
escolares favorecidas pelo PROJETO 
MAIS MÚSICA NAS ESCOLAS, nos 
termos do quanto consta nos autos do 
processo  admin is t ra t ivo  de  nº  
00039.11.682.2019.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no da Lei Orgânica do 
Município de Camaçari; Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993; da Lei Municipal nº 803, de 11 de julho de 
2007, considerando a necessidade de emitir normas e 
critérios com o objetivo de dirimir eventuais dúvidas, 
expede a presente INSTRUÇÃO NORMATIVA. 

1. DA ESTRUTURA BÁSICA DO PLANO DE 
TRABALHO
1.1. A estrutura básica do plano de trabalho está dividido 
em 04 (quatro) eixos, constando em seu conteúdo 
obrigatório formação musical e interação com a 

comunidade, com carga horária mensal de 24h (vinte e 
quatro horas), observada a estrutura básica apresentada 
no Anexo I da presente Instrução.
1.2. As aulas e oficinas serão ministradas nas sedes das 
unidades escolares favorecidas pelo projeto, nos 
horários e dias estabelecidos com a Direção das 
respectivas unidades, resguardando o turno regular de 
aula dos alunos.
2. DO PAGAMENTO
2.1. Para fins de reembolsos serão considerados os 
aspectos constantes na estrutura básica do Plano de 
Trabalho, definido do Edital de Credenciamento nº 
001/2019, bem como os documentos comprobatórios em 
04(quatro) etapas, a saber:
2.1.1. Primeira etapa: apresentação do Plano de 
Execução a ser validado pela Diretoria Pedagógica da 
SEDUC; mobilização da comunidade Escolar: reunião 
com os estudantes, docentes e as famílias para 
apresentar o Plano de Execução; composição de turmas 
e apresentação cultural.
2.1.1.1. Para essa etapa é necessário apresentar os 
registros fotográficos, as listas de presenças e o relatório 
descritivo das atividades (conforme modelo padrão), 
devidamente validados pela Direção da Escola e pela 
Diretoria Pedagógica, acompanhados da Nota Fiscal.
2.1.2. Segunda etapa: desenvolvimento do Eixo I: 
formação musical. Práticas de ensino de música, 
conforme estrutura básica do Plano de Trabalho e Eixo II, 
apresentações públicas envolvendo a comunidade 
escolar e do entorno nas atividades pedagógicas e 
cívicas.
2.1.2.1. Para essa etapa é necessário apresentar os 
registros fotográficos, as listas de presenças das aulas 
de prática musical e o relatório descritivo das atividades, 
devidamente validados pela Direção da Escola e pela 
Diretoria Pedagógica, acompanhados da Nota Fiscal.
2.1.3. Terceira etapa: continuação do desenvolvimento 
do Eixo I: formação musical. Práticas de ensino de 
música, conforme estrutura básica do Plano de Trabalho 
e Eixo II, apresentações públicas envolvendo a 
comunidade escolar e do entorno nas atividades 
pedagógicas.
2.1.3.1. Para essa etapa é necessário apresentar os 
registros fotográficos, as listas de presenças das aulas 
de prática musical e o relatório descritivo das atividades, 
devidamente validados pela Direção da Escola e pela 
Diretoria Pedagógica, acompanhados da Nota Fiscal.
2.1.4. Quarta etapa: consolidação do Eixo I: formação 
musical. Práticas de ensino de música, conforme 
estrutura básica do Plano de Trabalho e Eixo II, 
apresentações públicas envolvendo a comunidade 
escolar e do entorno nas atividades pedagógicas de 
culminância do Projeto.
2.1.4.1. Para essa etapa é necessário apresentar os 
registros fotográficos, as listas de presenças das aulas 
de prática musical e o relatório descritivo das atividades e 
relatório circunstanciado das quatro etapas do Projeto, 
devidamente validados pela Direção da Escola e pela 
Diretoria Pedagógica, acompanhados da Nota Fiscal. 
2.2. Os percentuais de reembolso deverão obedecer o 
cronograma abaixo, em obediência ao Plano de 
Execução apresentado pela(s) contratada(s) na Primeira 
Etapa do Projeto, considerando:
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3. DAS UNIDADES ESCOLARES FAVORECIDAS 
PELO PROJETO
3.1. Serão favorecidas pelo PROJETO MAIS MÚSICA 
NAS ESCOLAS as unidades escolares identificadas no 
Anexo II da presente Instrução, pertencentes à Rede 
Municipal de Ensino, com as respectivas instituições 
responsáveis pela execução do projeto.
4. Os casos omissos serão submetidos à deliberação do 
titular da Pasta da Secretaria de Educação. 
5. Esta Instrução Normativa entra em vigor em data de 01 
de julho de 2019, revogadas todas as disposições em 
contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI – BA, EM 19 DE AGOSTO 
DE 2019.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

ANEXO II

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 196/2018. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. 
CONTRATADA:  EMPRESA QG CONSTRUCOES E 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO:  Este Termo Aditivo 
tem por finalidade Reti-ratificar o SEGUNDO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 196/2018  notadamente em 
relação à CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO, face a 
diferença de R$ 1.479,64 (um mil, quatrocentos e setenta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos) a mais.   DA 
ALTERAÇÃO: Em razão do erro matemático  que se fez 
constar na Clausula Terceira  do  Segundo Termo Aditivo 
do Contrato 196/2018, ONDE SE LÊ: “O valor contratual 
é reajustado com base no INCC- Índice Nacional de 
Construção Civil (de março/2018 a março/2019), que foi 
de 4,11%, ficando o valor global para o período da 
renovação fixado na ordem de de R$12.701.046,10 
(doze milhões, setecentos e um mil, quarenta e seis reais 
e dez centavos. LEIA-SE: O valor contratual é reajustado 
com base no INCC- Índice Nacional de Construção Civil 
(de março/2018 a março/2019), que foi de 4,11%, ficando 
o valor global para o período da renovação fixado na 
ordem de de R$12.699.566,46 (doze milhões, seiscentos 
e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos).  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
dos posteriores Termos Aditivos, não modificadas por 
este Instrumento. E, por estarem justos e anuídos, 
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assinam o presente termo, em 04 (quatro) vias, de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 15 de Agosto de 2019. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0169/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de materiais (abridor, alfinete, bobina, dedal, 
agulhas, barbante, cordão, base de corte, bastidor, 
caneta para tecido, cursor para zíper, fitas, lastex, linhas, 
manta acrílica, máquina de costura, overlock, papel 
carbono) para oficinas terapêuticas do Centro de 
Atenção Psicossocial do Município de Camaçari-BA.. 
Acolhimento: 05/09/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 06/09/2019, às 09h00min; Disputa: 
09/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações:Edital/Informações: www.licitacoes 
-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira.

 PREGÃO N.º 0172/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa para 
aquisição de GLP - Gás LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, para uso 
em cozinha, com vistas ao atendimento das 
necess idades da Admin is t ração Munic ipa l .  
Acolhimento: 04/09/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 05/09/2019, às 09h00min; Disputa: 
05/09/2019, às 10h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6655/6880 – 
Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO N.º 159/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que fica SUSPENSA a 
sessão de abertura do PREGÃO N.º 159/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o aquisição de 
brinquedos e jogos recreativos, para suprir as 

necessidades das bib l iotecas munic ipais e 
brinquedoteca da cidade do saber, previsto para o dia: 
Acolhimento: 22/08/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 23/08/2019, às 09h00; Disputa: 23/08/2019, 
às 14h00, Informaremos a nova data oportunamente. 
Camaçari, 22 de agosto de 2019  Diego Manoel Oliveira 
da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2019

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezenove, por volta das 10h00min, na sala de 
reuniões da Procuradoria-Geral do Município 
(PGM), situada na Rua Francisco Drumond, s/n, 
Centro Administrativo, Camaçari/BA, CEP 42800-
063, reuniram-se ordinariamente os membros do 
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal (ISSM), Anderson dos Santos 
Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus 
(membro suplente), ambos representantes da 
Controladoria-Geral do Município (CGM); Marineide 
Alves da Silva (membro titular) e Erika Eduarda 
Oliveira (membro suplente), ambas representantes 
dos servidores públicos efetivos do Município; e 
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (membro titular) 
e Mateus Reissurreição da Silva (membro 
suplente), ambos representantes do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), estando 
presentes os seguintes servidores convidados: 
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, diretor 
superintendente, Ernâni Bernardino Alves de Sena, 
diretor administrativo e financeiro, Ana Clara 
Andrade de Almeida, assessora técnica I, Diego 
Silva de Souza, analista em seguro social – 
economia, e Rita de Cássia Martins Sousa 
Nascimento, analista em seguro social – 
comunicação. A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, após 
verificação do quórum, foi estabelecida a seguinte 
pauta: a) posse dos novos membros do 
Conselho Fiscal - quadriênio 2019/2022; b) 
prestação de contas do primeiro semestre do 
ano corrente; c) apresentação da estratégia de 
investimentos e resultados obtidos no primeiro 
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semestre de 2019; e d) o que ocorrer. O diretor 
superintendente do ISSM, Pedro Jorge Villas Boas 
Alfredo Guimarães, iniciou os trabalhos com a 
leitura do termo de posse, o qual foi entregue para 
assinatura a cada um dos conselheiros designados 
pelo Decreto nº 7121/2019, publicado em 29 de 
julho de 2019 no Diário Oficial do Município (DOM), 
para compor o Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM – 
quadriênio 2019/2022, ressaltando as principais 
atribuições dos conselheiros, notadamente 
previstas na Lei Municipal 1582/2019, de 12 de 
junho de 2019. Após assinaturas dos termos de 
posse, o superintendente realizou a prestação de 
contas do primeiro semestre do corrente ano, 
apresentando o sistema SIGA, a carteira de 
investimentos, as atas de reuniões do Comitê de 
Investimentos e a página oficial do ISSM, onde 
estão disponibilizados os dados contábeis, fiscais e 
administrativos do Instituto para consulta dos 
conselheiros e de todos os segurados do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). Concedida a 
palavra ao diretor administrativo e financeiro, Ernâni 
Bernardino Alves de Sena, o mesmo apresentou a 
estratégia de investimentos e os resultados obtidos 
no primeiro semestre de 2019, ressaltando que o 
ISSM, em meados do corrente ano, já superou 
todos os rendimentos do ano passado, atendendo 
satisfatoriamente a meta atuarial. Em seguida, 
apresentou o fluxo de caixa, a depreciação de bens 
inventariados e as despesas orçamentárias do 
ISSM, concluindo que a Diretoria Administrativa e 
Financeira está empenhada na implementação de 
boas práticas de gestão. Por sua vez, o 
superintendente falou sobre a necessidade da 
eleição do presidente do Conselho Fiscal, haja vista 
que nem a Lei Municipal 1582/2019 tampouco o 
Decreto nº 7121/2019 indicam o conselheiro 
designado para tal função, oportunidade em que, 
por aclamação, foi eleito o conselheiro Anderson 
dos Santos Rocha para o cargo de presidente do 
Conselho Fiscal do ISSM - quadriênio 2019/2022, o 
qual assumiu o compromisso de cumprir fielmente 
com as suas atribuições. Dada a palavra ao 
presidente do Conselho Fiscal, o mesmo agradeceu 
a todos pela confiança nele depositada, 
parabenizando a atual gestão do ISSM pelo 
excelente trabalho desenvolvido, e, em seguida, 
propôs a realização de uma reunião extraordinária 
do Conselho Fiscal no dia 13/09/2019, a partir das 
10:00h, para avaliar as contas do primeiro semestre 
do Instituto. Na oportunidade, os membros do 
Conselho, por unanimidade, aprovaram a proposta 
do presidente. Concedida a palavra à conselheira 
suplente Erika Eduarda Oliveira, a mesma elogiou a 
atual gestão do ISSM, comprometendo-se em 
desempenhar da melhor forma o seu papel no 
Conselho Fiscal. E nada mais havendo passível de 

registro, o diretor superintendente, Pedro Jorge 
Villas Boas Alfredo Guimarães, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos, e, eu, Mateus 
Reissurreição da Silva, na condição de secretário 
ad hoc, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada. 

Anderson dos Santos Rocha
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Marineide Alves da Silva
Membro titular do Conselho Fiscal

Representantes dos servidores públicos efetivos do 
Município

Erika Eduarda Oliveira 
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante dos servidores públicos efetivos do 
Município

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Mateus Reissurreição da Silva
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal (ISSM)
Convidado 

Ana Clara Andrade de Almeida
Assessora Técnica I

Convidada

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
Convidado 

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento Analista em 
Seguro Social – Comunicação

Convidada

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
22 de Agosto de 2019 - Ano XVII
Nº 1235 - Pagina. 10 de 12



AVISO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 006/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16666/2019

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL torna pública a contratação realizada em 
22/08/2019, através da Inexigibilidade de Licitação nº 
006/2019, fundamentada no Artigo 25, inciso II, 
combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666/93, objetivando a inscrição dos Servidores: Ernâni 
Bernardino Alves de Sena, Diretor Administrativo e 
Financeiro, Matrícula nº 063498, Acácia Chaves Reis, 
Chefe de Gabinete, matrícula 10101 e Diego Rodrigues 
de Magalhães, Analista de Seguro Social – 
Administração, Matrícula nº 110001, no Curso Avançado 
de Licitações – Com Formação em Pregoeiro, que será 
ministrado pela Fundação César Montes – FUNDACEM, 
CNPJ sob o nº 06.150.141/0001-77, no período de 
agosto a dezembro de 2019, na Cidade de Salvador/BA.

Valor global: R$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e 
oitenta reais)

DOTAÇÃO:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

PORTARIA Nº 211/2019
DE 13 DE AGOSTO DE 2019

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e 
dá outras providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I TO  E  

TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 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 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei 
nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de 
julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei 
nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de 
julho de 2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 
407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor DANILO ALCANTARA 
VIEIRA DE MOURA para o cargo de SECRETÁRIA 
EXECUTIVA II, Símbolo GAS-IV, lotado no Gabinete 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público.
                       
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
agosto de 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE AGOSTO DE 
2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 083/2019. 2° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 010/2017. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda – 
Do prazo da vigência - do contrato nº010/2017, 
assinado em 11 de Agosto de 2017, cujo objeto é a 
Prestação de serviços de locação de veículos para 
uso administrativo e operacional da STT.

Contratado: RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGA LTDA.Valor global: R$ 103.849,80(cento e 
três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta 
centavos). Período de vigência: 12 meses apartir de 
11 de Agosto de 2019; Fundamento legal: Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari,07/08/2019.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente
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