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Atos do Poder Executivo
LEI

somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos
informais comprovadamente existentes, na forma da Lei
Federal nº 13.465/2017, até 22 de dezembro de 2016.

LEI N° 1596/2019
DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

Art. 2º Constituem objetivos da Reurb, a serem
observados pelo Município:
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser
regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de
serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a
melhorar as condições urbanísticas e ambientais em
relação à situação de ocupação informal anterior;

Institui o Programa de Regularização
Fundiária do Município - REURB
denominado “Papel Passado”, define a
natureza, finalidade e o destino dos
recursos do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS,
revoga dispositivos legais e dá outras
providências.

II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o
ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas
direitos reais em favor dos seus ocupantes;

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:

III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população
de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos
ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais
regularizados;

TÍTULO I

IV - promover a integração social e a geração de emprego
e renda;

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em
reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e
sociedade;
VI - garantir o direito social à moradia digna e às
condições de vida adequadas;

Seção I
Da Regularização Fundiária Urbana
Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização
Fundiária do Município de Camaçari, denominado Papel
Passado, com a finalidade de disciplinar, normatizar e
organizar normas gerais e procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação
de seus ocupantes que obedecerá no que couber a Lei
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

VII - garantir a efetivação da função social da
propriedade;
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes;
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na
ocupação e no uso do solo;
X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos
urbanos informais;
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome
da mulher;

§ 1º O Município formulará e desenvolverá no espaço
urbano as políticas de sua competência de acordo com
os princípios de sustentabilidade econômica, social e
ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação
do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de
forma funcional.

Art. 3º Para fins desta Lei, consideram-se:

§ 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária

I - núcleo urbano: assentamento humano, com uso e
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características urbanas, constituído por unidades
imobiliárias de área inferior à fração mínima de
parcelamento prevista na Lei Federal nº 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, independentemente da propriedade
do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita
como rural;
II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular
ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a
titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a
legislação vigente à época de sua implantação ou
regularização;
III - núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil
reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza
das edificações, a localização das vias de circulação e a
presença de equipamentos públicos, entre outras
circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;
IV - demarcação urbanística: procedimento destinado a
identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo
núcleo urbano informal e a obter a anuência dos
respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos
imóveis ocupados, culminando com averbação na
matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização
fundiária, a ser promovida a critério do Município;
V - Certidão de Regularização Fundiária (CRF):
documento expedido pelo Município ao final do
procedimento da Reurb, constituído do projeto de
regularização fundiária aprovado, do termo de
compromisso relativo a sua execução e, no caso da
legitimação fundiária e da legitimação de posse, da
listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal
regularizado, da devida qualificação destes e dos direitos
reais que lhes foram conferidos;
VI - legitimação de posse: ato do poder público destinado
a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a
posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em
aquisição de direito real de propriedade na forma desta
Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da
ocupação e da natureza da posse;
VII - legitimação fundiária: mecanismo de
reconhecimento da aquisição originária do direito real de
propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;
VIII - ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre
lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em
núcleos urbanos informais.
Seção II
Das Modalidades da Reurb
Art. 4º A Regularização Fundiária Urbana – Reurb
compreende duas modalidades:
I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) – aplicável aos
núcleos urbanos informais ocupados
predominantemente por população de baixa renda,
assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal; e
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II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) – aplicável
aos núcleos urbanos informais ocupados por população
não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste
artigo.
Art. 5º A Reurb de Interesse Social (Reurb-S) será
realizada no Município nos seguintes casos:
I - em parcelamentos de solo, declarados de interesse
social em ato do Poder Executivo Municipal, aprovados e
registrados, com implantação aproximada ao projeto e
com ocupação consolidada há no mínimo 10 (dez) anos,
sem que tenha sido outorgado, aos seus ocupantes ou
adquirentes, a outorga da propriedade peloloteante,
proprietário ou sucessores a qualquer título destes, em
razão de impedimento por parte destes em realizar a
transferência, exceto quando os ocupantes ou
adquirentes não tenham adimplido a totalidade das
obrigações que lhes competiam.
II - em parcelamentos de solo, declarados de interesse
social em ato do Poder Executivo Municipal, aprovados e
registrados, cuja implantação esteja em
desconformidade com o projeto aprovado pelo Poder
Público, com ocupação consolidada pelo tempo mínimo
de 10 (dez) anos e que, por qualquer motivo, seus
ocupantes não possuam o título de propriedade.
III - em núcleos urbanos não registrados (clandestinos),
com ocupação consolidada pelo tempo mínimo de 10
(dez) anos e que, por qualquer motivo, seus ocupantes
não possuam o título de propriedade.
§ 1º Entende-se por população de baixa renda, para fins
da Reurb-S, famílias com renda até 05 (cinco) salários
mínimos.
§ 2º Terão gratuidade na Reurb-S os ocupantes de
imóveis com área até 250,00m² e renda até 05 (cinco)
salários mínimos.
§ 3º Os ocupantes dos imóveis beneficiados com a
Reurb-S deverão comprovar a posse direta, mansa,
pacífica e ininterrupta do imóvel, pelo tempo mínimo de
05 (cinco) anos.
Art. 6º A partir da disponibilidade de equipamentos e
infraestrutura para prestação de serviço público de
abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de
energia elétrica, ou outros serviços públicos, durante ou
após a execução da regularização fundiária, é obrigatório
aos beneficiários da Reurb realizar conexão da
edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de
distribuição de energia elétrica e adotar as demais
providências necessárias à utilização do serviço.
Seção III
Dos Legitimados para Requerer a Reurb
Art. 7º Poderão requerer a Regularização Fundiária
Urbana:
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Seção III
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
diretamente ou por meio de entidades da Administração
Pública Indireta;
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente,
diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais,
associações de moradores, fundações, organizações
sociais, organizações da sociedade civil de interesse
público ou outras associações civis que tenham por
finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento
urbano ou regularização fundiária urbana;
III - os proprietários de imóveis, loteadores,
incorporadores, ou herdeiros e sucessores dos
proprietários, desde que aberta à correspondente ação
de inventário que conste o imóvel inserido em área objeto
da Reurb;
IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários
hipossuficientes; e
V - o Ministério Público.
§ 1º Os legitimados poderão promover todos os atos
necessários à regularização fundiária, inclusive requerer
os atos de registro.
§ 2º Nos casos de parcelamento do solo por meio de
loteamento, desmembramento ou incorporação
imobiliária informal, empreendidos por particular, a
conclusão da Reurb confere direito de regresso àqueles
que suportarem os seus custos e obrigações contra os
responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos
informais.
§ 3º O requerimento de instauração da Reurb por
proprietários de terreno, loteadores e incorporadores que
tenham dado causa à formação de núcleos urbanos
informais, ou os seus sucessores, não os eximirá de
responsabilidades administrativa, civil ou criminal.
CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DA REURB
Seção I

Da Legitimação de Posse
Art. 10 Os procedimentos referentes a Legitimação de
Posse deverão seguir o estabelecido nos Artigos 25 a 27,
seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465, de 11
de julho de 2017 e suas eventuais alterações.
CAPÍTULO III
Do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social
Seção I
Da natureza e finalidade
Art. 11 O Fundo Municipal da Habitação de Interesse
Social – FMHIS, de natureza contábil, objetiva centralizar
e gerenciar recursos orçamentários para os programas
estruturados no âmbito do Município, destinados a
implementar políticas habitacionais direcionadas à
população com renda familiar igual ou inferior a 05 (cinco)
salários mínimos.
Art. 12 Toda movimentação financeira do Fundo será
divulgada através do sítio eletrônico da Prefeitura de
Camaçari.
Art. 13O Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social será uma unidade orçamentária do Secretaria
Municipal de Habitação, esta na condição de órgão
responsável pela política de habitação do Município.
Art. 14 O saldo positivo do FMHIS, apurado em balanço
em cada exercício financeiro, será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Seção II
Da destinação de recursos
Art. 15 Os recursos do FMHIS serão destinados
exclusivamente a ações vinculadas às políticas,
programas e projetos de habitação, priorizando a
regularização fundiária urbana de interesse social.
Seção III

Da Demarcação Urbanística
Art. 8º Os procedimentos referentes à Demarcação
Urbanística deverão seguir o estabelecido nos Artigos 19
a 22, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465,
de 11 de julho de 2017 e eventuais alterações.

Do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social
Art. 16 O Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS será gerido por seu Conselho Gestor,
competindo a este:

Seção II
Da Legitimação Fundiária
Art. 9º Os procedimentos referentes a Legitimação
Fundiária deverão seguir o estabelecido nos Artigos 23 e
24, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 13.465, de
11 de julho de 2017 e suas eventuais alterações.
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I. acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do
fundo, emitindo parecer;
III. participar da elaboração de planos e programas de
habitação;
IV. estabelecer prioridade para aplicação dos recursos;
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V. analisar e aprovar o orçamento anual do Fundo e
respectivo plano de aplicação;
VI. elaborar o seu regimento interno;
VII. praticar os atos necessários à gestão dos recursos do
Fundo, bem como as demais atribuições conferidas pela
Lei.
Art. 17 O Conselho Gestor será composto paritariamente
por 10 (dez) membros, entre oriundos de órgãos e
entidades do Poder Executivo e representantes da
sociedade civil.
§1º - A Presidência do Conselho Gestor será exercida
pelo Secretário Municipal de Habitação, a quem compete
exercer o voto de qualidade.
§2º - A nomeação dos membros do conselho será feita
por ato do Chefe do Poder Executivo.
§3º - Nenhum dos membros do Conselho poderá ter
relação de parentesco até o terceiro grau com o Prefeito
Municipal, inclusive por afinidade.
§ 4º O funcionamento do Conselho Gestor estará
suspenso enquanto não nomeada a totalidade dos seus
membros, competindo ao Secretário Municipal de
Habitação todas as atribuições conferidas ao Conselho
Gestor enquanto perdurar a suspensão.
Art. 18 As reuniões ordinárias do Conselho Gestor serão
realizadas na periodicidade determinada por seu
regimento e, não estando presente o Secretário
Municipal de Habitação, as reuniões serão presididas
pelo membro do Conselho de idade mais elevada.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Seção I
Do procedimento da Reurb-S
Art. 19 Os procedimentos administrativos para
realização da Reurb-S serão definidos por portaria
expedida pela Secretaria Municipal de Habitação,
observados os critérios desta Lei e da Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho de 2017.
§ 1º Em caso de área com riscos geotécnicos, de
inundações ou de outros riscos especificados em lei,
incumbirá à Defesa Civil Municipal apontar a
necessidade ou não de realização de estudos técnicos,
elaborando o estudo respectivo no prazo de 60
(sessenta) dias contados da identificação da situação,
bem como acompanhar a realização deste por terceiros,
se for o caso.
§ 2º Havendo necessidade de realização de estudo
técnico ambiental nas áreas apontadas, deverá à
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano–
SEDUR realizar o estudo no prazo máximo de 60
(sessenta) dias da solicitação enviada pela SEHAB, bem
como acompanhar a realização deste por terceiros, se for
o caso.
§ 3º Quando identificadas áreas com necessidade de
intervenções prévias por questões geotécnicas, de
inundações ou de outros riscos especificados em lei
ambientais, entre outros, as mesmas serão regularizadas
posteriormente à execução das medidas necessárias por
cada secretaria competente, de acordo com a
necessidade e conveniência do Município.
§ 4º Ficam flexibilizados os índices urbanísticos e
construtivos para os projetos de Reurb-S, sendo que a
testada dos lotes abrangidosnão poderá ter medida
menor que 2,00 (dois) metros.
§ 5º A dispensa da apresentação das cópias da
documentação referente a qualificação de cada
beneficiário ao cartório não exime o cadastrador
socioeconômico de recolher as cópias da documentação
dos beneficiários.
Art. 20 Aos ocupantes de lotes com área até 250,00m² e
renda familiar até 05 (cinco) salários mínimos é
assegurado o direito à gratuidade na regularização
fundiária, desde que não tenham sido beneficiados por
regularização fundiária anteriormente.
Art. 21 Para os ocupantes com renda inferior a 05 (cinco)
salários mínimos e lote abaixo de 250m² será garantida a
gratuidade de custos no procedimento de realização da
regularização fundiária em seu favor.
Art. 22 Para os imóveis de uso filantrópico e religioso,
devidamente constituído, é assegurado o direito à
gratuidade na regularização fundiária em favor da
instituição.
Art. 23 Fica criada taxa específica para recebimentos
referente a Reurb nos casos que não atenda os critérios
de gratuidade estabelecidos nesta Lei.
§ 1º Todos os valores referentes ao cumprimento das
condições fixadas no programa de regularização
fundiária deverão ser destinados ao Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS
§ 2º Caberá ao setor competente pela arrecadação do
Município o repasse dos valores arrecadados referentes
a regularização fundiária ao Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS.
§ 3º No procedimento de Reurb serão cobradas as
seguintes taxas:
a) Pelo requerimento de regularização fundiária: no valor
equivalente a 122 (cento e vinte e duas) UFM (Unidade
Fiscal Municipal);
b) Por notificação postal por cada confrontante: no valor
equivalente a 16 (dezesseis) UFM;
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c) Por utilização de cada instrumento de regularização
fundiária elencado no artigo 8º do Decreto Federal nº
9.310/18: no valor equivalente a 200 (duzentas) UFM;
d) Por título emitido de legitimação fundiária individual de
lote com área até 250m2: no valor equivalente a 122
(cento e vinte e duas) UFM;
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Art. 26
A aprovação urbanística do projeto de
regularização fundiária prevista no Artigo 12 da Lei
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, será realizada
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
do Município - SEDUR.

e) Por título de legitimação fundiária individual de lote
com área de mais de 250m2 até 500m2: no valor
equivalente a 122 (cento e vinte e duas) UFM mais 01
(uma) UFM por m2 acima de 250m2;

Art. 27
A aprovação ambiental do projeto de
regularização fundiária tratada no Artigo 12 da Lei
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, será realizada
pela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Urbano SEDUR, através da concessão de Licenciamento
Ambiental do projeto mencionado.

f) Por título de legitimação fundiária individual de lote com
área de mais de 500m2 até 750m2: no valor equivalente a
300 (trezentas) UFM mais 01 (uma) UFM por m2 acima de
500m2;

Parágrafo único. As exigências apontadas no artigo 11,
§ 2º ao 4º, da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de
2017, deverão ser atendidas pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR.

g) Por título de legitimação fundiária individual de lote
com área de mais de 750 m2 até 1.000m2: no valor
equivalente a 500 (quinhentas) UFM mais 01 (uma) UFM
por m2 acima de 750m2;

TÍTULO II

h) Por título de legitimação fundiária individual de lote
com área superior a 1.000m2: no valor equivalente a 600
(seiscentas) UFM mais 01 (uma) UFM por m2 acima de
1.000m2.
§ 4º Os valores devidos serão sempre previamente
recolhidos, devendo a comprovação respectiva ser feita
antes do ato correspondente.
§ 5º O valor devido para a expedição de cada título de
legitimação fundiária individual não ultrapassará o limite
de 50.000 (cinquenta mil) UFM, podendo ser pago em até
06 (seis) parcelas, de igual valor e com vencimentos
mensais e sucessivos, mediante requerimento prévio à
emissão do Certidão de Regularização Fundiária.
§ 5º Os valores referentes aos débitos acima
especificados e não quitados, serão incluídos em dívida
ativa do Município.
Art. 24 O ocupante que for proprietário de outro imóvel
e/ou que tenha sido beneficiado por qualquer outro
programa de regularização fundiária realizado no
Município de Camaçari não será beneficiado pela Reurb
em questão.
Seção II
Do Projeto de Regularização Fundiária
Art. 25 O projeto de regularização fundiária obedecerá
ao disposto na Seção II do Capítulo III da Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho de 2017 e suas eventuais
alterações.

DAS ALIENAÇÕES E VIABILIDADE DE ADOÇÃO DE
PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PREVISTOS
PARA A REURB
Art. 28 Fica o Poder Executivo autorizado a alienar:
I - lote habitacional desapropriado, cuja metragem não
ultrapassar 250,00m²;
II - imóvel vinculado a um programa de habitação de
interesse social, cujo valor não ultrapassar 33.000 UFM
(Unidade Fiscal Municipal);
III - as áreas inseridas em programa de regularização
fundiária.
§ 1º Os imóveis doados previstos nos incisos I, II e III
serão gravados com cláusula de inalienabilidade por um
período de 05 (cinco) anos, bem como cláusula de
reversão ao Poder Público pelo descumprimento das
condições contratuais.
§ 2º A alienação de que trata o caput deste artigo poderá
ser realizada por Doação, Concessão de Direito Real de
Uso - CDRU, Concessão de Uso Especial para Fins de
Moradia - CUEM, bem como Escritura Pública de
Transferência de Domínio Útil, imóveis de propriedade do
Patrimônio Municipal para ocupantes de áreas
consolidadas de interesse social, para fins de
regularização fundiária.
Art. 29 Aos ocupantes de lotes com área de até 250,00m²
e renda familiar até 05 (cinco) salários mínimos, é
assegurado o direito à gratuidade na doação, que será
concedida uma única vez por beneficiário.

Seção III

Art. 30 Para imóveis de uso filantrópico e religioso,
devidamente constituído, é assegurado o direito à
gratuidade na doação em favor da instituição.

Da Aprovação Municipal da Reurb

Art. 31 Para os ocupantes de imóveis incluídos na
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regularização serão cobrados valores com base no valor
venal do lote, obedecendo os seguintes critérios:
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TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
a) Lotes até 250m² e renda superior a 05 salários
mínimos: 1% (um por cento);
b) Lotes acima de 250m² a 1.000m²: 2% (dois por cento);
c) Lotes acima de 1.000m²: 3% (três por cento).
Parágrafo único. Os valores serão pagos após
conclusão do processo de alienação.
Art. 32 Para os ocupantes com renda inferior a 05 (cinco)
salários mínimos e lote de até 250,00 m² é assegurada a
gratuidade do pagamento dos valores devidos ao Poder
Público, para fins de regularização fundiária.
Art. 33 Fica criada taxa especifica para recebimentos
referente a alienações/doações.
§ 1º Todos os valores referentes ao cumprimento das
condições fixadas nas alienações deverão ser
destinados ao Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS, que deverá aplicar na
realização de projetos habitacionais e regularização
fundiária de interesse social.
§ 2º Caberá ao setor competente pela arrecadação do
Município, o repasse dos valores arrecadados referentes
a regularização fundiária ao FMHIS.

Art. 35 Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb,
sem prejuízo de outros que se fizerem adequados, os
institutos jurídicos especificados na Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho e 2017.
Parágrafo único. A Reurb não está condicionada à
existência de ZEIS.
Art. 36 A Reurb-E seguirá o estabelecido na Lei Federal
nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e suas eventuais
alterações.
Art. 37 O Poder Executivo Municipal, no prazo de até 120
(cento e vinte dias) após a publicação desta Lei, nomeará
os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal da
Habitação de Interesse Social – FMHIS.
Art. 38 Ficam revogados os mandatos dos membros do
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social nomeados por força da Lei Municipal nº.
972, de 23 de abril de 2009, e da Lei Municipal nº 1.137,
de 28 de dezembro de 2010.

§ 3º O referido valor poderá ser parcelado em até 06
(seis) vezes.

Art. 39 Ficam revogadas todas as disposições em
contrário, especialmente a Lei Municipal nº. 972 , de 23
de abril de 2009, e os artigos 22, 23, 24 e 25 da Lei
Municipal nº 1.137, de 28 de dezembro de 2010.

§ 4º Os valores referentes aos débitos acima
especificados e não quitados, serão incluídos em dívida
ativa do Município, tornando-se passível de execução.

Art. 40 Aplica-se a esta Lei, no que couber e
subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº
11.124, de 16 de junho de 2005.

TÍTULO III

Art. 41 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ISENÇÕES

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.

Art. 34 Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a
Transmissão Inter Vivos de Bens imóveis e de Direitos a
Eles Relativos - ITBI, imóveis beneficiados com
programas de regularização fundiária ou programas
habitacionais, inseridos em áreas com interesse social,
desde que preenchidas simultaneamente as seguintes
condições:
I - a área em questão está sendo atendida por projeto de
regularização fundiária ou programas habitacionais;
II - o valor venal do terreno não seja superior a R$
108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais);
III - a renda familiar do beneficiário não seja superior a 05
(cinco) salários mínimos.
Parágrafo único. A isenção a que se refere o caput deste
artigo será aplicada apenas uma vez para cada imóvel.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS
DECRETO N.º 7143/2019
DE 03 DE SETEMBRO DE 2019
Nomeia os membros efetivos e
suplentes da Comissão Central
Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Camaçari – COMPEL,
revoga o Decreto n.º 7084/2019 de 14 de
maio de 2019 e dá outras providências.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:19:37 -03'00'
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,
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DECRETO N° 7144/2019
DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

DECRETA
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari COMPEL, composta dos seguintes membros efetivos:
Ana Paula Souza Silva, Ana Carla Costa Paim, Manoel
Alves Carneiro, Aline Oliveira da Silva Almeida,
Monique de Jesus Fonseca, Priscila Lins dos Santos,
Aricele Guimarães Machado Oliveira, Wadna Cheile
Melo Aragão, Aracele Santos de Oliveira, Ana
Carolina da Silva dos Santos, Ana Carolina Iglesias
de Souza Rosa Santana e Vanuzia da Silva Guedes,
para, sob a presidência do primeiro, processar e julgar as
licitações para as contratações da Administração Direta e
Indireta do Município de Camaçari.
§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os
servidores: Steline Dias Silva, Vagner Júlio da Cunha,
Erasmo Antônio Rodrigues Santos, Antônio Sérgio
Moura de Sousa, Diego Manoel Oliveira da Paixão,
Kézia Priscila Oliveira da Silva, Michelle Silva
Vasconcelos, Thatiana Campos Dacttes, Ricardo
Santos Santana, Marília Ribeiro Nunes, Jussara
Souza de Oliveira, Maria José Nery Costa, José Múcio
Jarjor Montenegro, Jaíra Maria de Melo e Gleidson
dos Santos Nascimento.
§ 2º - O presidente será substituído discricionariamente,
em suas faltas e/ou impedimentos pelos servidores
Manoel Alves Carneiro e Ana Carla Costa Paim.
Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, no
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar
observando o quórum de maioria absoluta dos seus
membros, sendo indispensável a presença do Presidente
ou do seu substituto imediato.
Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Central
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Camaçari - COMPEL será de 01 (um) ano, vedada a
recondução na totalidade de seus membros para a
mesma Comissão no período subsequente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 03 de
setembro de 2019, revogadas as disposições em
contrário, em especial ao Decreto n.º 7084/2019, de 14
de maio de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Substitui membros do Conselho
Municipal de Alimentação Escolar e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei
Orgânica do Município de Camaçari,
DECRETA,
Art. 1° - Ficam nomeados os servidores a seguir
indicados para recompor o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, para o quadriênio 2018/2021:
I – Representante dos Docentes da Rede Municipal
de Ensino:
Nomear: CARLOS JOSÉ BISPO DO NASCIMENTO, em
substituição a Josemiran Marques da Silva, na condição
de titular;
Nomear: MÔNICA SORAYA ARAÚJO SANTOS, em
substituição a Edson Arapiraca dos Santos, na condição
de suplente.
II – Representantes dos Pais de Alunos:
Nomear: LADY DAIANE DOS SANTOS LUZ, em
substituição a Cláudia Silva dos Santos, na condição de
suplente.
Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será
complementar ao mandato de quatro anos iniciado em
24/07/2017 conforme publicação do Decreto no Diário
Oficial do Município N° 738/2017, em consonância com o
que prevê a Resolução/CD/FNDE N° 38, de 16/07/2009,
Art. 26, § 11, Inciso I.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, BAHIA, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

DECRETO N.º 7145/2019
DE 04 DE SETEMBRO DE 2019
“Nomeia os membros da Comissão
Especial para julgamento da nota técnica
da Tomada de Preços nº 009/19 e dá
outras providências”.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:19:58 -03'00'
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a necessidade de formalizar comissão
especial, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Especial de
julgamento da nota técnica da Tomada de Preços nº
009/19, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviços de consultoria especializada na
Elaboração de Estudos e Projetos Executivos relativos à
FASE 1 do PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO
INTEGRADA NA BACIA DO RIOCAMAÇARI, nos
trechos denominados de 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 do Rio
Camaçari e 13.3 do Rio Pedreiras.
Art. 2º A Comissão fica composta dos seguintes
membros: Ana Paula Almeida Boson, Jeferson Costa
Marinho e Iara Maria Nunes Rebouças de Araújo, sob a
presidência do primeiro.
Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Especial
será até o termino da Tomada de Preços nº 009/19,
considerando sua finalidade exclusiva para julgamento
da nota técnica neste certame.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
G A B I N E T E D O P R E F E I TO M U N I C I PA L D E
CAMAÇARI, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 08 DE MAIO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 6601/2018,

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 08 DE MAIO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DO DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal
nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 680/2019,
RESOLVE
CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE
TRABALHO para o (a) servidor (a) NADSON LUIS
BARROS DA CONCEICAO, matricula nº 62312,
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de
ASSISTENTE ADM, lotado (a) na Secretaria da Saúde SESAU, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta)
horas semanais, a partir da data da publicação deste
Decreto.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 18 DE JUNHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

RESOLVE
CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE
TRABALHO para o (a) servidor (a) LUIS EDUARDO DA
SILVA CARDOSO, matricula nº 61274, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE
ADM, lotado (a) na Secretaria do desenv. Social e
Cidadania - SEDES, de 30 (trinta) horas semanais para
40 (quarenta) horas semanais, a partir da data da
publicação deste Decreto.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:20:16 -03'00'
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nº 5267 de 12 de setembro de 2012 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 8222/2018,

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM18 DE JULHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RESOLVE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 18 DE JUNHO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
SEBASTIÃO FIGUEIREDO ABREU
SECRETÁRIO DE ESPORTE, LASER E JUVENTUDE

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

SECAD

CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE
TRABALHO para o (a) servidor (a) UBIRAJARA DOS
SANTOS CHINELLE, matricula nº 6685, ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de AUXILIAR
TECNICO, lotado (a) na Secretaria de Esporte, Laser e
Juventude - SEJUV, de 30 (trinta) horas semanais para
40 (quarenta) horas semanais, a partir da data da
publicação deste Decreto.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº124/2019
DE 03 DE SETEMBRO DE 2019
“Dispõe sobre a Estabilidade aos
servidores públicos municipal ocupantes de
cargos de provimento efetivo, em virtude da
aprovação no estágio probatório.”

DECRETO DE 18 DE JULHO DE 2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e a Carta Magna Federal e,

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 disposto no artigo 41 da
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira,
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo
da Administração Direta do Município de Camaçari, o
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e
demais alterações;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício,
RESOLVE

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade
funcional no serviço público, conforme mandamento
constitucional;

ENQUADRAR os servidores lotados na Secretaria da
Educação – SEDUC, ocupantes de cargo de provimento
efetivo/estatutário, de jornada de trabalho de 20 horas
semanais para jornada integral de trabalho de 40 horas
semanais, relacionados abaixo, a partir da publicação
deste decreto.

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de
revisão da nota da referida avaliação.
RESOLVE
Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço
público deste Município, nos termos das legislações
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude
da aprovação no estágio probatório:

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:20:31 -03'00'

Quinta-feira
05 de Setembro de 2019 - Ano XVII
Nº 1245 - Pagina. 10 de 15

Diário Oficial do

CAMAÇARI

MUNICÍPIO

Atos do Poder Executivo

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações
junto ao assento funcional dos servidores.

os processos seletivos simplificados conduzidos através
dos Editais de n.º 002 e n.º 003, de 15/04/2019, com a
finalidade de contratar, temporariamente sob Regime
Especial de Direito Administrativo, nos termos da
legislação municipal, servidores para a manutenção e
garantia de acesso dos usuários ao Sistema Único de
Saúde e ao funcionamento regular dos serviços de saúde
no Município.
Publique-se. Cumpra-se.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Camaçari – BA, 02 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

GABIP

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

Processos Seletivos Simplificados
Editais n.º 002 de 2019 e n.º 003 de 2019 –
SESAU
Processo n.º 00331.21.01.233.2019 de 11 de março de
2019
Decretos n.º 7.053 e 7.054, de 20/03/2019.
DESPACHOS DO SR. PREFEITO:

PREFEITO

SEDUC

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO
DE 2019.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 013/2019
DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a nomeação da Equipe
Técnica para Monitoramento e
Avaliação do Plano Municipal de
Educação – PME, Lei nº 1.415, de 01 de
dezembro de 2019, do Município de
Camaçari, e dá outras providências
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e, considerando a necessidade de
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de
Educação – PME, Lei nº 1.415, de 01 de dezembro de
2019, no cumprimento ao que dispõe o Art. 7° da
referida Lei e Art. 7°, § 3º, da Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE,
RESOLVE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI BAHIA, no
uso das suas atribuições legais, lastrado no Parecer n.º
890/2019 da Procuradoria Jurídica do Município, juntado
às folhas 92 a 95 do processo administrativo de nº
00331.21.01.233.2019 de 11/03/2019, à vista do
Resultado Final e Classificação publicado no Diário
Oficial nº 1233 em 20/08/2019 e a Retificação do Edital de
Divulgação do Resultado Final e Classificação publicado
no Diário Oficial nº 1241 em 30/08/2019.
HOMOLOGA
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1º - Nomear Equipe Técnica de Monitoramento e
Avaliação do Plano Municipal de Educação - PME:
I. Anete Simões de Santana - Representante da
Secretaria Municipal de Educação;
II. Elma Xavier Sodré - Representante da Secretaria
Municipal de Educação;
III. Danielle da Silva Santos – Representante da
Secretaria Municipal de Educação;
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:20:49 -03'00'
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IV. Lanieverson Nascimento de Santana Representante do Conselho Municipal de Educação;
V. Maria Nildete Correia Ribeiro - Representante do
Fórum Municipal de Educação;

SEINFRA

Diário Oficial do

VI. Flávio Marcus de Azevedo Reis - Representante do
Poder Legislativo.
Art. 2° - A presidência da Equipe Técnica de
Monitoramento e Avaliação (ETMA) será exercida
pela representação constante no Inciso I, do Art. 1°,
desta Portaria.

Quinta-feira
05 de Setembro de 2019 - Ano XVII
Nº 1245 - Pagina. 11 de 15

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 031/2019
DE 04 DE JULHO DE 2019

Art.2º - São atribuições da Equipe Técnica de
Monitoramento e Avaliação (ETMA):

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE

I. Organizar o trabalho mediante convocação prévia
para as reuniões, elaboração do cronograma de
reunião, pautas, material de estudo;

Art. 1º. Revogar na íntegra a Portaria 006/2018, de
01/03/2018, publicada no DOM edição nº 913 de 23 de
abril de 2018;

II. Apropriar-se do Plano Municipal de Educação;

Art. 2º. Designar os servidores abaixo para desenvolver
atividades correspondentes à operacionalização das
ações de captação de recursos, execução e prestação de
contas de convênios federais. Ana Paula Almeida Boson,
CPF 795.068.365-15, cadastro 62780-8 (captação);
Tatiana Feitosa de Amorim Xavier, CPF 007.591.094-27,
cadastro 062135-9 (execução) e Iara Maria Rebouças de
Araújo, CPF 202.369.485-04, cadastro 831465
(prestação de contas)

III. Envolver todas as esferas administrativas e as
instituições que atuam ou interferem nas políticas
educacionais em cada território municipal;
IV. Promover reuniões de estudo das informações que
foram sistematizadas;
V. Promover debates para, então, emitir relatórios sobre
a evolução das metas, contidas no plano, a cada ano;

VII. Divulgar, amplamente, os Relatórios Anuais de
Monitoramento construídos por meio eletrônico e
presencial, em reuniões nas escolas e órgãos
colegiados;
VIII. Recolher as análises e as impressões
manifestadas durante a exposição/divulgação dos
Relatórios Anuais de Monitoramento, enviando a cada
ano, a sistematização destas contribuições a todas as
instituições envolvidas no processo.
Art.3º – Essa portaria entra em vigor na data de sua
publicação e revoga as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 04 de
julho de 2019
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

SEDES

VI. Buscar apoio técnico da equipe técnica e parceiros,
estes últimos se necessário, para melhor
fundamentação do relatório e seus acessórios;

Publique-se e cumpra-se.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA Nº 40/2019
DE 27 DE AGOSTO DE 2019

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, EM 29 DE AGOSTO DE
2019.
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação
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Dispõe sobre a alteração da Portaria nº
33/2019, que dispõe sobre a Comissão de
Seleção do Edital de Chamamento Público
para Acolhimento Institucional de Criança e
Adolescente, na modalidade Casa Lar, da
Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania.
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas, conforme Art. 28, IV do Decreto nº
6875/2018.
Considerando o que prevê o artigo 21 do Decreto
Municipal nª 6875/2018 de 18/05/2018;
Considerando ainda o artigo 2º, inciso X e o artigo 27,
parágrafo 2º da lei federal nª 13.019/2014.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 33/2019, publicada no Diário
Oficial nº 1199 de 03 de julho de 2019, que estabelece a
composição da Comissão de Seleção para o
Chamamento Público para Acolhimento Institucional de
Criança e Adolescente, na modalidade Casa Lar, da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que
passa a ser composta por:
a) Mirna Brito da Costa (Psicóloga) – Matrícula 828948;
b) Telma Freitas Teixeira (Economista) – Matrícula 34890;
c) Monique Martins Rivas – Matrícula 830457.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
G A B I N E T E D A S E C R E T Á R I A D E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 27 DE AGOSTO DE
2019.

SECULT

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA

Diário Oficial do
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A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe se são conferidas por lei e, especificamente,
CONSIDERANDO o Laudo Técnico de inspeção
predial, exarado pela Defesa Civil de Camaçari em
que constata, entre outras coisas, o risco de colapso
do prédio que sediava o Arquivo público Municcipal,
com iminente possibili dade de desabamento da laje,
curto circuito em toda instalação elétrica e incêndio,
trazendo grande risco à segurança da população que
por ali trabalha e circula;
CONSIDERANDO, também, o Laudo de Vistoria
Técnica, emitido pelo Sr. Delson Borges de Araújo
Júnior, CREA RN 050709161-2 BA 37284, em
inspeção realizada em 15 de maio, em que constata e
existência de grandes danos estruturais e elétricos,
além de infiltrações nas paredes externas e outras
patologias no revestimento, que, segundo ele,
comprovavam que o prédio inteiro estava cedendo,
concluindo que sua recuperação estrutural tornava-se
inviável;
CONSIDERANDO, ainda, que o prédio que um dia
sediou a antiga prefeitura municipal de Camaçari, faz
parte do conjunto arquitetônico também composto
pela estação ferroviária e o antigo Cinema, não reunia
condições estruturais para ser restaurado, conforme
concluem laudos anteriormente citados, que fazem
parte da notificação de tombamento instaurada,
tendo, inclusive, a Coordenação de Patrimônio da
Secretaria de Cultura opinado pelo cancelamento do
processo,
CONSIDERANDO, finalmente, o quanto preceitua a
Lei Municipal que regula os procedimentos de
tombamento e registro para proteção ao patrimônio
histórico cultural do município, que em seu art. 28
estatui: "Cancelar-se-á o tombamento: I - por
interesse público",
RESOLVE

SECRETARIA DA CULTURA

PORTARIA Nº 34/2019
DE 04 DE SETEMBRO DE 2019
Cancela a notificação de tombamento
do conjunto arquitetônico do centro de
Camaçari, registrado sob o número
001/2017, processo administrativo
01052.00.01.567.2017

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 1° - Cancelar em razão do respeito ao interesse
público, lastreado no inciso I, do art. 28, da Lei
Municipal nº 1.088, de 30 de junho de 2010, a
notificação de tombamento do conjunto arquitetônico
composto pela estação ferroviária, o prédio do antigo
cinema e o prédio da antiga prefeitura, registrado sob
o nº 001/2017 e tramitando através do processo
administrativo tombado sob o número
01052.00.01.567.2017.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Márcia Normando Tude
Secretária Municipal de Cultura.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
1 3 3 / 2 0 1 9 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI/BA. CONTRATADA: EMPRESA REALCE
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP. DO OBJETO:
Alterar a Cláusula Terceira e a Cláusula Quinta do
Contrato nº. 133/2019; DO PRAZO: Fica prorrogado por
180 (cento e oitenta) dias, porquanto o presente passará
a viger até 09 de fevereiro 2020; DA ALTERAÇÃO DA
METAFÍSICA: Este termo aditivo vem, ainda, alterar a
planilha anexa, que passa a fazer parte integrante do
pacto em questão. Destaca-se que a metafísica, em
relação ao Lote 01, teve um decréscimo nos itens 1 e 4
acréscimo nos itens 2 e 3; DO PREÇO: Em virtude da
alteração da planilha orçamentária acima ajustada, fica
também alterada a Cláusula Terceira do contrato acima
descrito, de modo que o Lote 01, que tinha o valor global
de R$ 630.000,00 (seiscentos e vinte e oito reais) e com
acréscimo de 25% resultará no valor de R$ 747.500,00
(setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).
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 seguinte dotação
orçamentária: 4001, Elemento de Despesa:3390.39 e
Fonte: 0100.000. 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.
DA ASSINATURA: Camaçari, 12 de agosto de 2019. .
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº. 218/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
D E C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A :
DZSET
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. DO OBJETO:
Alterar valores constantes na tabela do Item 1 da Ata de
Registro de Preços nº.0218/2019; DO PREÇO: Em razão
de acordo firmado entre as partes, haverá redução de
valores praticados na Ata de Registro de Preços nº
0218/2019, os quais sofrerão redução de 20% (vinte por
cento) do preço ora contratado, na forma da planilha
anexa. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições
do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari, 19 de agosto de 2019. JOSE GAMA NEVES.
MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº. 219/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO
D E C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A :
SAFIRA
TRANSPORTE E TURISMO EIRELI. DO OBJETO:
Alterar valores constantes na tabela do Item 1 da Ata de
Registro de Preços nº. 0219/2019; DO PREÇO: Em
razão de acordo firmado entre as partes, haverá redução
de valores praticados na Ata de Registro de Preços nº
0219/2019, os quais sofrerão redução de 20% (vinte por
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cento) do preço ora contratado, na forma da planilha
anexa. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições
do Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari, 19 de agosto de 2019. JOSE GAMA NEVES.
MUNICÍPIO.

STT

Diário Oficial do

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 206/2019
DE 08 DE AGOSTO DE 2019
“Nomear Servidor para o Exercício de
Cargo de Provimento Comissionado e dá
outras providências.”
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 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 GERSON SANTANA DOS
SANTOS para o cargo de GERENTE DE
PLANEJAMENTO E PROJETOS, Símbolo GES-III,
lotado na Diretoria Técnica de Transporte Público 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 08 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.05 16:21:46 -03'00'
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PORTARIA Nº 207/2019
DE 08 DE AGOSTO DE 2019
“Dispõe sobre a Licença para Tratar de
Interesse Particular a servidor”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial das
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº.
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de
2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais e
processo administrativo n.º 122/2018.
RESOLVE
Art. 1º. Suspender, a pedido, a licença para Tratar de
Interesse Particular, concedida através da Portaria n.º
879/2018 de 12 de dezembro de 2018, ao servidor JAILTON
SALES DOS SANTOS, matrícula: 101209, ocupante do cargo
de Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte, lotado na
Diretoria Técnica de Transporte Público, com data retroativa a
05 de agosto de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de agosto de
2019.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 08 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 210/2019
DE 12 DE AGOSTO DE 2019
“Retifica a Portaria nº 184 de 25 de julho de
2019 que dispõe sobre a nomeação de
servidor para o exercício de cargo de
provimento comissionado da
Superintendência de Trânsito e Transporte
Público - STT do Município de Camaçari e dá
outras providências”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 30
de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de
2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de
2007;
Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407,
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de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal).
Considerando a edição da Portaria nº 184 de 25 de julho de
2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Na portaria de nº 184 de 25 de julho de 2019, onde se
lê: “BRUNO OLIVEIRA DA SILVA” leia-se: “BRUNO
OLIVEIRA SILVA”.
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 25 de julho de
2019.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 216/2019
DE 20 DE AGOSTO DE 2019
“Dispõe sobre a Concessão de Licença para
tratar de interesse particular a servidor ocupante
de cargo de Provimento Efetivo da
Superintendência de Trânsito e Transporte
Público- STT e dá outras providências”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos termos
da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de
1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de
5 de outubro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER, a Licença para tratar de interesse
particular, a servidora CAMILA DA CRUZ ALVES do cargo de
Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte, matrícula nº
10299, lotado na Diretoria Técnica de Trânsito da
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de
Camaçari, a partir do dia 16 de outubro de 2019.
Art. 2º. O servidor poderá ser a qualquer tempo convocado
para assumir o exercício ou, a pedido, desistir da licença.
Art.3º Não se poderá conceder nova Licença, antes de
passados dois anos da Licença anterior.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 16 de outubro
de 2019.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2019.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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