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DECRETO  7168/2019
DE 02 DE OUTUBRO DE 2019

Regulamenta a Lei nº 1589, de 18 de julho 
de 2019, que dispõe sobre o serviço 
voluntário no âmbito do Município e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e em especial pela Lei nº1589, de 18 de 
julho de 2019, DECRETA:

Art.1º Fica regulamentada nos termos deste Decreto a 
Lei nº 1589, de 15 de julho de 2019 que criou o "Serviço 
Voluntário" no âmbito do Município, ficando instituído o 
programa "Camaçari Voluntária".

Art. 2º O programa instituído no artigo anterior é 
organizado a partir de cidadãos que, motivados pelos 
valores de participação e solidariedade, doam seu tempo, 
trabalho e talento, de maneira espontânea e não 
remunerada, visando os interesses social e comunitário.

Art. 3º Considera-se serviço voluntário, na forma do artigo 
2º da Lei nº1589, de 18 de julho de 2019, a atividade não 
remunerada prestada, espontaneamente, por pessoa 
física à entidade pública de qualquer natureza que 
tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.

Art. 4º O programa "Camaçari Voluntária" será 
coordenado pelo Gabinete do Vice-Prefeito, que será 
responsável pela inscrição, gestão do cadastro e 
encaminhamento dos voluntários.
§ 1º A administração do programa, bem como a prestação 
dos serviços pelos voluntários cadastrados, não 
acarretarão ônus ao Poder Executivo Municipal.
§ 2º Deverá ser mantido cadastro de voluntários que 
tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência às pessoas, 
interessadas em prestar serviço voluntário.

Art. 5º O cadastramento de voluntários no programa 
"Camaçari Voluntária" deverá ser realizado no GAVIP – 
Gabinete do Vice-Prefeito, na Casa do Trabalho, Rua 
Vera Pestana Froes, S/N, Centro. 
Mediante preenchimento de Ficha Cadastral.

§ 1º O GAVIP - Gabinete do Vice-Prefeito, por meio de 
procedimentos internos, poderá criar e utilizar formulário 
específico e programa informatizado de controle do 
cadastramento.
§ 2º As informações serão armazenadas e classificadas 
de acordo com a atividade, talento, interesse e 
disponibilidade do cadastro.
§ 3º Farão parte das informações do cadastro, dados 
pessoais, tais como nome, endereço, estado civil, 
profissão, telefone, CPF, RG, grau de instrução, área de 
interesse, períodos ou dias disponíveis para o 
desenvolvimento do voluntariado, bem como o número 
de horas disponíveis para as atividades.
§ 4º A validade do cadastro, para fins de atualização e 
efeitos, será de 01 (um) ano, renovável por igual período, 
de acordo com a disponibilidade do cadastrado.
Art. 6º Poderá se cadastrar como voluntário (a) a pessoa 
física maior de 18 anos.

Art. 7º O cadastro dos interessados à prestação de 
serviço voluntário deverá observar, no mínimo, a 
seguinte documentação:
I - cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de 
Pessoa Física;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de renda;
IV - comprovante de matrícula ou diploma de conclusão 
de curso e comprovante de regularidade junto a órgãos 
de classe no caso de atividades que exijam qualificação 
específica;
V - currículo resumido.
VI - atestado de antecedentes.
Parágrafo único. Não será admitido novo cadastro de 
prestador de serviço voluntário que fora desligado 
anteriormente por violação das proibições e deveres 
definidos neste decreto.

Art. 8º A Secretaria Municipal que tenha, dentre suas 
atribuições, a responsabilidade por projetos e programas 
que envolvam os temas sociais descritos no "caput" do 
artigo 3º deste Decreto, poderá utilizar o serviço de 
voluntários, mediante solicitação expressa do Secretário 
Municipal de cada pasta.

Art. 9º O serviço voluntário somente poderá ser exercido 
após o cadastramento no Gabinete do Vice-Prefeito, sob 
pena de responsabilidade.

Art.10º Antes do início das atividades deverá ser 
celebrado, entre a entidade pública e o prestador do 
serviço voluntário, um Termo de Adesão, do qual 
constarão o objeto e as condições de seu exercício.
§ 1º O objeto será a finalidade do trabalho voluntário.
§ 2º As condições de exercício serão os dias de trabalho, 
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duração do trabalho, horário, local de trabalho e serviço a 
ser desenvolvido.
§ 3º Os horários e dias de colaboração poderão ser 
flexibilizados, nos limites do aceitável pela beneficiária da 
prestação de serviço voluntário.
§ 4º O Termo de Adesão poderá ser alterado pelas partes, 
de comum acordo, podendo ser rescindido 
unilateralmente mediante comunicação escrita, 
independentemente de motivação, a qualquer tempo.

Art.11º As partes estabelecerão o prazo de duração do 
serviço voluntário, podendo haver prorrogação ou, a 
qualquer tempo, por consenso ou unilateralmente, 
cessação dos efeitos do termo de adesão.

Art. 12º O voluntário desenvolverá trabalho compatível 
com seus conhecimentos, habilidades, experiências e 
interesses.

Art. 13º São deveres do voluntário cadastrado no 
programa "Camaçari Voluntária":
I - respeitar as regras da instituição;
II - zelar pelo prestígio da entidade e pela dignidade de 
seu trabalho, mantendo comportamento compatível;
III - exercer suas atividades com zelo e responsabilidade;
IV - atuar com respeito e urbanidade;
V - manter sigilo sobre assuntos dos quais, em razão do 
trabalho voluntário, tiver conhecimento;
VI  -  responder  por  perdas e  danos que,  
comprovadamente, vier a causar a bens da beneficiária 
da prestação de serviço voluntário, decorrentes da 
inobservância de normas internas;
VII - utilizar com parcimônia os materiais que lhe forem 
disponibilizados e zelar pelo patrimônio público;
VIII - cumprir, fielmente, a programação do trabalho 
voluntário, comunicando ao Gabinete do Vice-Prefeito, 
fato que o impossibilite a continuidade de suas 
atividades;
IX - empenhar-se em oferecer os melhores serviços 
possíveis;
X - desempenhar suas tarefas sem qualquer 
discriminação racial, sexual, religiosa, política ou outra;
XI - respeitar o desejo de confidencialidade daqueles a 
quem oferece ajuda;
XII - promover a compreensão mútua;
XIII - responder a necessidades de outrem com 
humanidade, empatia; 
XIV - trabalhar em equipe.
§ 1º Constatada a violação dos deveres mencionados 
nos incisos deste artigo, o voluntário será imediatamente 
afastado, devendo, antes do seu desligamento definitivo, 
ser assegurada a ampla defesa.
§ 2º O voluntário é responsável por todos os atos que 
praticar na prestação do serviço, respondendo civil e 
penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art.14º Ao prestador de serviço voluntário é vedado, 
principalmente:
I - identificar-se, invocando sua qualidade de prestador 
de serviço voluntário, quando não estiver no pleno 
exercício das atividades voluntárias desenvolvidas;
II - receber, a qualquer título, remuneração pela 
prestação do serviço voluntário;
III - interferir em condutas definidas pela direção;

IV - incorrer em despesas no desempenho das atividades 
voluntárias.
Parágrafo único. O prestador do serviço voluntário 
poderá, excepcionalmente,  ser ressarcido pelas 
despesas que comprovadamente realizar no 
desempenho das atividades voluntárias, desde que as 
mesmas tenham sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo respectivo ordenador de despesas.

 Art.15º Durante o exercício da atividade de voluntariado, 
os voluntários serão submetidos a um sistema de 
reconhecimento, através de um Título de “Cidadão 
Voluntário de Camaçari”.

Art.16º O exercício do serviço voluntário não substituirá o 
de qualquer categoria profissional ou o de qualquer 
servidor público.

Art.17º A eventual inobservância dos requisitos legais 
que caracterizam o trabalho voluntário não transfere 
qualquer responsabilidade ao Município.

Art.18º Ao término do prazo estabelecido no Termo de 
Adesão será expedido certificado, contendo a indicação 
do local onde foi prestado o serviço, do período e da carga 
horária cumprida pelo voluntário.

Art.19° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
EM 02 DE OUTUBRO DE 2019.                       

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4506/2019
 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-  Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
10 de Outubro de 2019 - Ano XVII
Nº 1270 - Pagina. 02 de 17

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1778/2019.

RESOLVE
 

Retificar o decreto de 27 de Agosto de 2019 o qual 
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) MARIA 
CELIA LEAL RIZZO, matricula 7761, ocupante do cargo 
de PROFESSOR I, lotado na SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO- SEDUC, onde se lê quinquênio 
aquisitivo:31/09/2009 a 25/03/2014 leia-se quinquênio 
aquisitivo: 30/01/2014 a 01/03/2019 a partir 02 de 
Setembro de 2019.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                   
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 2961/2019
DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

    

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com fulcro nos arts. 87 e 88 
que dispõe sobre o gozo de férias desfrutadas pelos 
servidores, da Lei Municipal n° 407 de 30 de agosto de 
1998, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari e,

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

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

RESOLVE,

CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 130/2019
DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

Retifica portaria nº 119/2019 de 19 de agosto de 2019 que 
dispôs sobre a Estabilidade de Servidores Públicos 
Municipal ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
em virtude da aprovação no estágio probatório. 

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,

CONSIDERANDO que houve um equívoco na matrícula 
das Servidoras, constantes na Portaria nº 119/2019 de 19 
de agosto de 2019 que dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação no estágio 
probatório, publicado no DOM n.º 1238 de 27 de agosto 
de 2019, páginas 01 e 02;

Art. 1º – Fica retificada a Portaria nº 119/2019 de 19 de 
agosto de 2019, publicada no DOM n.º 1238 de 27 de 
agosto de 2019, páginas 01 e 02. Onde se lê:

Leia-se:

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.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE 

 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 018/2019
DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados FRANCISCO LIMA DOS 
SANTOS JUNIOR, cadastro nº 831704, ANETE 
SIMÕES DE SANTANA SANTOS, cadastro Nº 61260 
e JOÃO MANOEL SOUZA CUNHA, cadastro nº 
831815, para comporem a COMISSÃO TÉCNICA DE 
JULGAMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
DAS CONCORRÊNCIAS Nº 0019/2019 e 0020/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 09 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
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PORTARIA Nº 42/2019

DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Torna público o Regimento Interno do 
Centro de Artes e Esportes Unificados - 
CEU.

A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei e tendo em vista a necessidade de 
se tornar público o Regimento Interno do Centro de Artes 
e Esportes Unificados, localizado na avenida Luiz 
Gonzaga, s/n, PHOC III, para que produza todos os seus 
efeitos legais,

RESOLVE

Art. 1º - Publique-se, para que produza todos os seus 
efeitos legais, o Regimento Interno do Centro de Artes e 
Esportes Unificados - CEU, conforme anexo único desta 
Portaria;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
puiblicação, revogando-se os dispositivos em contrário.

Camaçari, 08 de outubro de 2018

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, FINS E OBJETIVOS DO 

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - 
CEU

Art. 1° O CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS-CEU - é um equipamento público estatal, 
instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra 
at ividades socioculturais, socioassistenciais, 
recreativas, esportivas, de formação e de qualificação. 

Art. 2°  Idealizado em conjunto pelos Ministérios da 
Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego e viabilizado com 
transferência de recursos da União ao Município ou 
Distrito Federal, o CEU integra em um mesmo espaço 
físico programas e ações setoriais, com o objetivo de 
ampliar o acesso aos serviços públicos, promover o 

desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a 
garantia de direitos em áreas de vulnerabilidade social.

Art. 3° O CEU visa à integração das políticas nacionais, 
estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência 
social, justiça e trabalho e emprego, a fim de oferecer 
serviços públicos dos seus respectivos sistemas 
nacionais, na medida de sua consolidação e da adesão 
por parte dos entes federados.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA DO EQUIPAMENTO

Art. 4° O CEU é composto de espaços que têm como 
objetivo potencializar a intersetoriedade das políticas 
públicas implementadas no município, com vistas ao 
desenvolvimento de ações articuladas de natureza 
cultural, recreativa, socioeducativa, esportiva, 
socioassistencial, tecnológica e de qualificação 
profissional.

Art. 5° O CEU do Phoc III é mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari-BA, e reger-se-á por este 
Regimento e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicados.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO 

DO EQUIPAMENTO

Art. 6° A responsabilidade pela gestão e manutenção do 
CEU é do poder público local, que deverá garantir 
recursos humanos e financeiros para o pleno 
funcionamento do espaço, fazendo cumprir seus 
objetivos e respeitando sua natureza e finalidade.

§ 1° Para o pleno uso e funcionamento do CEU deverá 
ser providenciada equipe mínima para atuar em cada 
espaço, conforme o quadro do Anexo I deste Regimento 
Interno, que poderá ser revisto a qualquer tempo, desde 
que aprovado em assembleia do Grupo Gestor 
registrada em Ata.

§  2° O poder executivo local incluirá uma ação especifica 
para o CEU no orçamento municipal, visando garantir 
recursos para a gestão, manutenção, equipe, 
desenvolvimento de serviços e atividades no CEU.

Art. 7° A gestão do CEU será feita de forma 
compartilhada, por meio da constituição de Grupo Gestor 
Tripartite - por lei, decreto ou portaria - com poder 
deliberativo e mandato bianual.

§ 1° O Grupo Gestor será composto paritariamente por 
membros da sociedade civil organizada, comunidade do 
entorno do CEU e poder público do município.

§ 2° O Grupo Gestor será instituído e regido por Estatuto 
próprio, instituído por lei, decreto ou portaria do poder 
executivo local.

§ 3° O Grupo Gestor deverá aprovar o Regimento Interno 
do CEU antes de sua publicação, sendo que qualquer 
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alteração posterior deve ser discutida e aprovada em 
assembléia.

§ 4° O Grupo Gestor deverá deliberar sobre as decisões, 
as atividades, o funcionamento e a gestão da Praça, 
definindo disposições que deverão ser registradas em 
atas das reuniões e assembléias realizadas.

Art. 8° O poder executivo local deverá designar um 
Coordenador Geral para o CEU, responsável pela 
administração dos espaços que o compõem, incluindo a 
articulação intersetorial entre assistência social, cultura e 
esporte, bem como a gestão da equipe, a coordenação 
logístico-operacional, o planejamento, o monitoramento 
e a avaliação de todas as atividades e serviços 
oferecidos no espaço.

§ 1° O Coordenador Geral do CEU poderá ter vínculo 
com qualquer secretaria ou órgão municipal envolvido na 
gestão, atividades e serviços oferecidos no CEU, 
devendo atuar em parceria com o coordenador do CRAS 
e demais coordenadores setoriais (Esporte, 
atividades/salas Multiuso, Biblioteca).

§ 2° O Coordenador Geral do CEU deverá ser membro do 
Grupo Gestor no segmento poder público, juntamente 
com outros coordenadores e/ou servidores públicos 
vinculados a  secretarias ou órgãos públicos setoriais 
locais envolvidos com a gestão, as atividades e serviços 
oferecidos no CEU.

§ 3° O Coordenador Geral do CEU deverá submeter ao 
Grupo Gestor decisões estruturantes sobre o 
funcionamento e a gestão da Praça, que deverão ser 
registradas em atas das reuniões e assembléias 
realizadas.

§ 4° O Coordenador Geral do CEU deverá tomar as 
providencias necessárias para que o Regimento Interno 
e as deliberações do Grupo Gestor sobre a gestão e o 
funcionamento do CEU sejam cumpridas e 
operacionalizadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

Art. 9° O CEU funcionará:

I. De segunda à sexta, das, 8:00h às 17:00h;

II. Aos sábados, das, 8:00h às 14:00h;

III. Aos domingos, das, 8:00h às 14:00h.
§ 1° Os dias e horários de Funcionamento do CEU podem 
sofrer alteração mediante solicitação previa de pessoa 
da comunidade ou gestão municipal para ocupar o 
espaço por esta solicitação precisará ser submetida ao 
Coordenador Geral deste equipamento e ao Grupo 
Gestor. Contudo, um membro do Grupo Gestor, Gestão 
Tripartite, ficará responsável pela chave da sala e/ou 
ambiente que contenha equipamentos de valor.
§ 2°  Os dias e horários de funcionamento do CEU devem 
ser condizentes com a disponibilidade da população de 
trabalhadores e estudantes, que terão mais facilidade 
para frequentar o equipamento em horários noturnos e 

nos finais de semana. 
§ 3° Nos dias e horários de funcionamento do CEU deve 
ser disponibilizada água potável aos usuários e acesso 
aos sanitários de uso comum e/ou adaptado para 
deficientes.

Art. 10° Qualquer cidadão pode ter acesso e circular pelo 
CEU durante seu horário de funcionamento, respeitando 
a natureza dos espaços e equipamentos e as atividades 
realizadas.

CAPÍTULO V
DA TRANSPARÊNCIA E DA DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES

Art. 11° As informações sobre a gestão do CEU, 
at iv idades e serv iços oferec idos,  recursos 
orçamentários, quadros de funcionários, documentos de 
constituição do Grupo Gestor e atas de reuniões 
deliberativas e assembléias realizadas pelo Grupo 
Gestor ficarão disponíveis na internet e nas 
dependências do CEU para consulta pública.

Art. 12° A programação do CEU, com informações sobre 
eventos, cursos, serviços e atividades a serem 
realizadas, devem ser amplamente divulgada para a 
comunidade local, ficando afixada em locais de fácil 
visualização dentro do CEU e no site ou blogue do 
município e/ou do CEU, se houver.

CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES

Art. 13° As atividades do CEU serão abertas ao público e 
gratuitas.
§ 1° Poderá haver mecanismos como lista de inscrição, 
lista de espera ou sorteio para selecionar os participantes 
que integrarão as atividades, caso haja mais 
interessados que a quantidade de vagas ofertadas.

§ 2° Poderá haver venda de alimentos e produtos no CEU 
em caso de eventos como feiras, shows e festas, sendo 
vetada a cobrança de entrada em tais eventos.

§ 3° Poderá haver mecanismos para arrecadação de 
recursos para custeio de atividades a serem realizadas 
no próprio CEU, como comercialização de produtos, 
realização de festas e bazares ou contribuições 
voluntárias, sendo vetada a cobrança de entrada em 
qualquer hipótese.  

CAPÍTULO VII
DA NATUREZA E DO USO DOS ESPAÇOS

Art. 14° Os espaços do CEU são de acesso público e de 
uso comunitário, destinados a atividades especificas de 
acordo com sua natureza:

I. Cineteatro: Espaço destinado à exibição de filmes, 

ensaios e apresentações teatrais e musicais, bem como 

para a realização de encontros, reuniões, cursos de 

capacitação e oficinas. Dentre as ações e atividades 

previstas incluem-se a exibição dos acervos do 
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Laboratório Multimídia, Biblioteca, cineclubes e outras 

produções locais;

II. Biblioteca: Espaço destinado ao atendimento, por 

meio do seu acervo, áreas e serviços, dos diferentes 

interesses de leitura e informação da comunidade, 

colaborando para ampliar o acesso à informação, à 

leitura e á cultura;

III. Laboratório Multimídia (Telecentro): Espaço para a 

promoção da inclusão digital, realizada por meio de 

cursos e treinamentos com uso de computador e internet, 

bem como com o uso livre em horário em que não esteja 

destinado a atividades de formação. Dentre as ações e 

atividades previstas incluem-se a leitura de documentos 

digitais e em outros formatos, a criação de ambientes 

virtuais de comunicação e a universalização de coleções 

que compõem o patrimônio cultural local;

IV. Salas Multiusos: Espaços destinados à realização de 

encontros, reuniões, oficinas, cursos de capacitação, 

ensaios e apresentações teatrais e musicais;

V. CRAS: Espaço da unidade pública estatal 

descentralizada da política de assistência social que 

oferece serviços socioassistenciais da Proteção Social 

Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

que deverão ser realizados de forma integrada ao 

funcionamento dos demais espaços que compõem à 

Praça.

VI. Quadra Poliesportiva: Espaço destinado à aula e à 

pratica esportiva, bem como ao uso livre em horários que 

não estejam sendo realizadas atividades programadas;

VII. Pista de skate: Espaço destinado à pratica de skate, 

patinação e práticas esportivas afins;

VIII. Pista de caminhada: Espaço destinado à caminhada 

e práticas de atletismo;

IX. Parquinho: Espaço destinado à recreação infantil;

X. Áreas externas de uso comum: Espaços destinados à 

convivência dos usuários do CEU; e

XI. Banheiros: sanitários de uso comum e/ou adaptados 

para deficientes, que deverão permanecer abertos nos 

dias e horários de funcionamento da Praça.

Art. 15° Os espaços do CEU poderão comportar ações e 
atividades complementares, além das atividades 
específicas de acordo com suas naturezas, desde que 
integradas aos demais espaços e às políticas públicas a 
eles direcionadas.

Art. 16° É vedada a ocupação permanente de qualquer 
espaço do CEU por atividades regulares de órgãos ou 
secretárias municipais, instituições públicas ou privadas.

Art. 17° É vedada a ocupação permanente de qualquer 
espaço de CEU com atividades, eventos, cultos 
religiosos, ou qualquer uso regular que limite ou iniba o 
acesso e a utilização dos espaços pela ampla 

diversidade de grupos, faixas etárias, coletivos e 
entidades existentes na comunidade e bairros do 
entorno.
 Art. 18° O CEU é uma praça pública que não deverá ser 
cercada, gradeada ou ter seu acesso limitado por 
barreiras físicas.

CAPÍTULO VIII
DOS USUÁRIOS

Art. 19° Os usuários do CEU, ou público a ser atendido 
pelo CEU, compreendem prioritariamente a comunidade 
local.
Art. 20° São direitos dos usuários do CEU:

I. Acesso ao equipamento em seus horários de 

funcionamento;

II. Acesso à informação sobre gestão do equipamento; e

III. Participação nas atividades programadas.

Art. 21° São deveres dos usuários do CEU;

I. Zelar, juntamente com o Grupo Gestor, pelo uso 

apropriado do equipamento ; e 

II. Acompanhar a administração do Grupo Gestor, 

manifestando demandas da comunidade, apoiando a 

realização de atividades programadas e propondo novas 

atividades.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22° Os casos omissos neste Regimento serão 
deliberados pelo Grupo Gestor mediante reuniões ou 
assembléias, e promulgados por portarias, comunicados 
ou instruções complementares, quando necessário.
Art. 23° Este Regimento, devidamente aprovado pelo 
Grupo Gestor, entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PORTARIA Nº 43/2019
DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Torna público o Estatuto do Grupo Gestor 
Centro de Artes e Esportes Unificados - 
CEU.

A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei e tendo em vista a necessidade de 
se tornar público o Estatuto do Grupo Gestor do Centro 
de Artes e Esportes Unificados, localizado na avenida 
Luiz Gonzaga, s/n, PHOC III, para que produza todos os 
seus efeitos legais,

RESOLVE

Art. 1º - Publique-se, para que produza todos os seus 
efeitos legais, o 
Estatuto do Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes 
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Unificados - CEU, conforme anexo único desta Portaria;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se os dispositivos em 
contrário.

Camaçari, 08 de outubro de 2018

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

ANEXO ÚNICO

ESTATUTO DO GRUPO GESTOR 
DOS CENTROS DE ARTES E ESPORTES 

UNIFICADOS - CEU

CAPÍTULO I
DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 

- CEU - E SUA FINALIDADE

Art. 1° O CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU - é um equipamento público estatal, 
instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra 
at ividades socioculturais, socioassistenciais, 
recreativas, esportivas, de formação e de qualificação.

Art. 2° Idealizado em conjunto pelos Ministérios da 
Cultura, Esporte, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Justiça e do Trabalho e Emprego, integra em um 
mesmo espaço físico programas e ações setoriais, com o 
objetivo de promover, em áreas de vulnerabilidade social, 
a ampliação do acesso a serviços públicos, o 
desenvolvimento econômico e social, a cidadania e a 
garantia de direitos.

Art. 3° O CEU visa à integração das políticas nacionais, 
estaduais e municipais de cultura, esporte, assistência 
social, justiça e trabalho e emprego, a fim de oferecer 
serviços públicos dos seus respectivos sistemas 
nacionais, na medida da sua consolidação e da adesão 
por parte dos entes federados.

Art. 4° O CEU têm como ponto de partida a mobilização 
social no município para a formação do Grupo Gestor 
tripartite, que deverá orientar democraticamente sobre o 
seu uso e programação.

Art. 5° O Grupo Gestor tem como princípio a participação 
social, por meio da garantia da gestão compartilhada do 
CEU entre o poder público local, a comunidade 
beneficiária e a sociedade civil organizada.

CAPÍTULO II
DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE

Art. 6° Fica criado, no âmbito do município Camaçari-Ba, 
o Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes 
Unificados-CEU, que terá como sede o CEU de , 
localizado no endereço Avenida Luis Gonzaga, s/n, Phoc 
3, a ser regido por este Estatuto.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 7° O Grupo Gestor terá composição tripartite com 
membros representantes do poder público, da 
comunidade do entorno do CEU e da sociedade civil 
organizada, que farão a gestão compartilhada do 
equipamento, com poder deliberativo sobre as ações e 
funcionamento do CEU.

Art. 8° A parte referente à comunidade do entorno do 
CCEU deverá ter seus assentos de representação 
organizados conforme os bairros adjacentes ao 
equipamento e/ou prioritários pela concentração de 
população em situação de vulnerabilidade social, 
garantindo a participação do público primordialmente 
beneficiário pelo Programa.

Art. 9° A parte referente à sociedade civil organizada 
deverá ter seus assentos de representação organizados 
segundo temas, garantindo a inclusão de pautas 
concernentes à atuação do terceiro setor, representação 
de classe laboral, conselhos, colegiados e assembléias 
(de âmbito público ou privado), que já atuem no município 
e, preferencialmente, nos bairros priorizados conforme 
artigo 7° deste Estatuto.

Art. 10° A parte referente ao poder público local deverá ter 
seus assentos de representação organizados segundo 
as áreas de atuação da Prefeitura Municipal, garantindo 
a presença mínima das áreas de cultura, esportes e 
assistência social, devendo ser complementadas pelas 
áreas de saúde, educação, juventude e inclusão 
produtiva.

Art. 11° As partes que representam a sociedade civil 
deverão, cada uma, ter um número de membros igual ou 
superior à parte que representa o Poder Público local.

 Art. 12° O Grupo Gestor será composto por 5 membros 
que representam o poder público, 5 membros que 
representam a comunidade do entorno do CEU, e 5 
membros que representam a sociedade civil organizada, 
sendo que:

I. O segmento representante da Sociedade Civil 

Organizada será composto de um mínimo de 5 membros 

titulares, e igual número de suplentes;

II. O segmento representante das Comunidades do 

Entorno do CEU será composto de um mínimo de 5 

membros titulares, e igual número de suplentes; e

III. O segmento representante do Poder Público Local 

será composto de um mínimo de 5 membros titulares, e 

igual número de suplentes;
Parágrafo único: Caso o município possua Pontos ou 
Pontões de Cultura, definidos conforme o artigo 4° da Lei 
13.018, de 22 de julho de 2014, deve ser garantia no 
mínimop uma representação dessas instituições no 
Grupo Gestor, sendo seus representantes indicados por 
esses Pontos ou Pontões.

Art. 13° É obrigatório que todos os indicados para compor 
o Grupo Gestor estejam envolvidos com atividades do 
CEU e/ou das Secretarias Municipais. 
Parágrafo único: As atividades do Grupo Gestor em 
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nenhuma hipótese poderão ser remuneradas, salvo os 
representantes do poder público que já recebem 
remuneração por força do seu cargo de origem.

CAPÍTULO IV
DAS ELEIÇÕES

Art. 14° O primeiro Grupo Gestor poderá ser definido e 
tomar posse com base apenas em indicação, desde que:

I. sua composição seja tripartite, conforme explicitado no 

art. 6° do presente documento; e

II. seus membros tenham sido representantes da 

Unidade Gestora Local -  UGL ou tenham, 

comprovadamente, participado das oficinas de 

mobilização social. 

Art. 15° O mandato do Grupo Gestor será de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição de seus membros.

Art. 16° Os membros titulares e suplentes que 
representam o poder público serão indicados pelo Chefe 
do Poder Executivo Local, respeitadas as disposições do 
art. 9°.

Art. 17° Os membros titulares e suplentes que 
representam a sociedade civil organizada serão 
escolhidos, dentre instituições que comprovem 
funcionamento há pelo menos 1 (um ano, por meio de 
eleição direta pelos moradores dos bairros beneficiários 
dos CEUS em assembléia geral a ser convocada para 
este fim, respeitadas as disposições do art. 8°, exceto:

I. Representantes de Pontos e Pontões de Cultura, que 

deverão ser automaticamente indicados para compor o 

Grupo Gestor com no mínimo uma representação, se 

houver; e

II. Membros da sociedade civil previamente eleitos como 

representantes no âmbito de conselhos públicos de 

participação social das esferas federal, estadual ou 

municipal, se houver, privilegiando as temáticas de 

cultura, esporte, assistência social, saúde, educação, 

juventude, inclusão produtiva e habitação.

Art.18° Os membros titulares e suplentes que 
representam as comunidades do entorno dos CEUS 
serão escolhidos por meio de eleição direta, pelos 
moradores dos bairros beneficiários dos CEUS em 
Assembléia Geral a ser convocada para este fim, 
respeitadas as disposições do art. 7° deste Estatuto.

Art. 19° O cargo de suplente será preenchido pelo 
segundo candidato mais votado em cada assento, 
conforme arts. 7° e 8°.
Parágrafo único: No caso de não existirem candidatos 
suficientes para ocuparem os assentos de suplente, os 
candidatos eleitos deverão indicar suplentes que 
pertençam ao mesmo segmento em que foram eleitos.

Art. 20° Quando da existência de apenas 1 (um) 
candidato concorrendo ao assento conforme dispostos 

nos arts. 7° e 8°, este candidato estará automaticamente 
eleito.

Art. 21°Quando a quantidade de candidatos interessados 
em concorrer aos assentos da sociedade civil organizada 
for menor que a quantidade de assentos disponíveis, 
apenas nestes casos os assentos restantes poderão ser 
ocupados por membros da comunidade do entorno da 
CEUs até a próxima eleição de membros do Grupo 
Gestor.

Art. 22° No caso da não ocupação de assentos 
destinados à sociedade civil organizada e á comunidade 
do entorno dos CEUs após a eleição, a quantidade de 
assentos destinados a estes segmentos se mantém e os 
assentos não ocupados ficam vagos até a próxima 
eleição de membros do Grupo Gestor.

CAPÍTULO V
DAS FORMAS DE ATUAÇÃO

Art. 23° O Grupo Gestor deverá realizar reuniões 
ordinárias e abertas com periodicidade mínima mensal.

Art. 24° O Grupo Gestor poderá, quando necessário, 
realizar reuniões extraordinárias e abertas, mediante 
manifestação de um mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) mais 1 (um) dos membros eleitos do Grupo 
Gestor.

Art. 25° O Grupo Gestor poderá, quando necessário, 
convocar assembléias gerais deliberativas de ampla 
participação comunitária.

Art.26° O Grupo Gestor poderá atuar por meio da 
constituição de Grupos de Trabalho e Comissões para a 
formulação de propostas sobre assuntos específicos, a 
serem deliberadas em reuniões ordinárias, reuniões 
extraordinárias e/ou assembléias gerais.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA

Art. 27° Ao primeiro Grupo Gestor do CEU compete:

I. definir as cadeiras para cada parte do Grupo Gestor, 

seguindo composição tripartite explicitada no capítulo III; 

e

II. elaborar e aprovar o Regimento Interno do CEU, 

mediante reunião com a presença de no mínimo 75% dos 

membros do Grupo Gestor.

Art. 28° Ao Grupo Gestor do CEU compete:

I. Garantir a gestão compartilhada,  na forma de:

a) garantir o envolvimento da comunidade nas atividades 

do CEU;

b) articular-se com as demais instâncias de participação 

popular do município;

c) articular-se com demais Políticas, Programas e Ações 

das esferas federal, estadual e municipal; e

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
10 de Outubro de 2019 - Ano XVII

Nº 1270 - Pagina. 13 de 17



d) divulgar amplamente para a comunidade as atividades 

do CEU, bem como as relativas ao trabalho do Grupo 

Gestor.

II. Garantir o planejamento, a gestão e a avaliação das 

atividades, na forma de:

a) deliberar sobre as diretrizes, estratégias e prioridades 

do equipamento;

b) planejar, executar e apoiar a execução da 

programação do equipamento;

c)realizar o balanço financeiro do ano anterior, bem como 

o planejamento orçamentário para o próximo ano;

d) pesquisar os atores locais (pessoas, lideranças locais, 

equipamentos e instituições do município, que se 

localizam próximos ao CEUs, e tenham participação ou 

potencial de participação nas atividades do 

equipamento) para produzir o mapeamento do território 

de vivência (mapeamento dos atores locais do entorno 

do CEU);

e) buscar parceiros institucionais a fim de agregar 

esforços e garantir o pleno funcionamento do 

equipamento; e

f) preencher e atualizar as informações solicitadas no 

Sistema de Gestão, incluindo a programação, o balanço 

financeiro, o planejamento orçamentário, os atores 

locais, os parceiros institucionais e as demais 

informações previstas no Sistema de Gestão.

III.  Competirá ao Grupo Gestor, de forma adicional:

a) instituir no âmbito do Grupo Gestor, Grupos de 

Trabalho e Comissões para a formulação de propostas 

sobre assuntos específicos a serem deliberados em 

reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias e/ou 

assembléias gerais, conforme art. 23°;

b) emendar o Regimento Interno e o Estatuto do Grupo 

Gestor, quando for o caso, mediante reunião com a 

presença de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 

dos membros do Grupo Gestor; e

c) assegurar o cumprimento do Regimento Interno do 

CEU, garantindo que suas finalidades e objetivos sejam 

respeitados.

CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS 

DO GRUPO GESTOR

Art. 29° São direitos dos membros do Grupo Gestor:

I. participar das eleições, votar e ser votado;

II. promover e participar das reuniões ordinárias, 

extraordinárias e assembléias;

III. deliberar sobre  a saída ou troca de membros do 

Grupo Gestor;

IV. definir representantes para a participação em 

seminários, oficinas e outros encontros relativos às 

ações do CEU; e

V. ter acesso a informações relativas à gestão do CEU, 

incluindo atas de reuniões anteriores, bem como os 

dados e informações ao sistema de Gestão do Ministério 

da Cultura.

Art. 30° São obrigações dos membros do Grupo Gestor:

I. comparecer em mínimo de 75% (setenta e cinco por 

cento) das reuniões ordinárias, extraordinárias e 

assembléias realizadas por semestre, tendo sua 

titularidade revogada nos casos de descumprimento 

injustificados;

II. definir cronograma, convocar seus membros e 

convidar os demais interessados para as reuniões 

ordinárias, extraordinárias e assembléias;

III. garantir transparência e fácil acesso às atas e 

registros das reuniões e assembléias ocorridas;

IV. fazer uma avaliação do ano corrido, por meio de um 

relatório sobre o balanço das atividades do ano anterior; 

e

V. Estabelecer meios e criar instrumentos para garantir o 

item III, bem como para divulgar as atividades que estão 

ocorrendo no CEU.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31° O presente estatuto foi aprovado em Assembléia 
Geral, realizada em Camaçari-BA no CEU Phoc 3 
localizado no endereço Avenida Luis Gonzaga, s/n, Phoc 
3 com  a presença de 15 membros que assinam.

PORTARIA Nº 44/2019
DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Torna público o Grupo Gestor do Centro de 
Artes e Esportes Unificados - CEU 

A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei e tendo em vista a necessidade de 
se tornar pública a relação de membros que compõe o 
Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados, 
localizado na avenida Luiz Gonzaga, s/n, PHOC III, 
conforme determinam seu Estatuto e Regimento Interno,
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RESOLVE

Art. 1º - Designar pelo Poder Público:

· FÁBIO LAÉRCIO PAGANELLY SILVA  – RG 
5.422.405-18;

· LUIZ FÁBIO VIANA COSTA – RG 06.513.535-05;

· FRANCISCO EDVALDO MENDES DA SILVA – RG 
05.847.005-04;

· ANTONIO CARLOS TAVARES MARQUES – RG 
3.287.877-75;

· ADRIANE MEIRELES TAVARES – RG 12.754.759-
22.

Pela Sociedade Civil:

* GILBERTO REIS ROSA - RG 03.205.069-08;

* JANAILDA SANTANA MEIRA - RG 01.581.305-49;

* BEATRIZ HIDALGO GALDINO -  RG 3.701.252-89;

* JEFERSON DE ALMEIDA DOS SANTOS - RG 
15.546.843-07

* JOSÉ ROBERTO FERREIRA SANTOS - RG 
08.358.771-32.

Representantes da comunidade:

* COSME GONÇALVES DE JESUS - RG 3.720.623-
00;

* MARIA EDVANIA DOS SANTOS - RG 7775961;

* JOSELITO REIS ROSA - RG 11.100.589-53;

* APARECIDA DA PENHA HIDALGO DOS SANTOS - 
RG 22.528489-87;

* ERIVALDO SANTOS DA SILVA - RG 8.148.169-16

Art. 2º - O mandato do grupo gestor é de 02 (dois anos), 
contados a partir da presente publicação, permitida uma 
única reeleição, como se depreende do art. 15 do seu 
Estatuto.

Art. 3º - A primeira formação do grupo gesto se dá por 
indicação, como prevê seu Estatuto.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se qualquer disposição em 
contrário. 

Camaçari, 08 de outubro de 2018

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Substitui membro da Comissão que 
avaliará as produções fotográficas inscritas 
e habilitadas no Concurso Cultural 
Fotografe Camaçari 3ª Edição.

A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei e, especificamente, do item 6.2.2 
do Edital de Concurso nº 002/2019, que instituiu o 
Concurso Cultural Fotografe Camaçari 3ª Edição, assim 
como as demais disposições legais pertinentes, e ainda

CONSIDERANDO a impossibilidade do Servidor 
RAIMUNDO ÁTILA BORGES SANTOS DA SILVA de 
participar da sessão que avaliará as produções 
fotográficas que concorrerão ao prêmio do concurso 
cultural Fotografe Camaçari 3ª Edição, designado na 
Portaria 41/2019, publicada no DOM, edição 1268, de 08 
de outubro do ano em curso,  

RESOLVE

 
Designar, como sua substituta, na já referida Comissão, e 
com as mesmas atribuições, a Servidora FABIANE DA 
SILVA GÓES, cadastro 60746-8, da Coordenação de 
Patrimônio da Secult.

Publique-se e cumpra-se.

Camaçari, 10 de outubro de 2019

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 277/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMÇARI. 
CONTRATANTE: EMPRESA MÁXIMA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE REFORMAS DE MÓVEIS LTDA - 
EPP. DO OBJETO: Alterar a cláusula quinta do 
instrumento original nº. 117/2014; DO PRAZO: Fica 
prorrogado em caráter excepcional por 12 (doze) 
meses, a partir de 16 de setembro de 2019, passará a 
viger até 16 de setembro de 2020, observando-se o 
artigo 57, § 4º da Lei nº. 8666/93. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especilamente as disposições sobre o preço no valor 
global de R$ 1.979.840,38 (um milhão novecentos e 
setenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e trinta 
e oito centavos), o qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo 

PORTARIA Nº 45/2019

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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vigência especificado na cláusula anterior. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem  
inalteradas em pleno vigor as demais cláusulas e 
disposições contrato originário e de seus termos 
aditivos não modificadas por este instrumento, 
renunciando, expressamente ao reajuste previsto na 
cláusula quinta do contrato nº. 277/2014; DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de setembro de 
2019. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 246/2016. 
CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  3A PROJETOS AMBIENTAIS 
EIRELLI-EPP. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta (Dos 
Prazos do instrumento original;  DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais  12 (doze) meses, de modo que 
a partir de 01 de agosto de 2019, passará a viger até 
01 de agosto de 2020; DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica estimado no valor em R$ 77.840,90 (setenta e 
sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e 
noventa centavos). 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 do projeto atividade 4038, elemento de 
despesa 33903900 e fonte 9124000.  ; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem  inalteradas em 
pleno vigor as demais cláusulas e disposições 
contrato originário e de seus termos aditivos não 
modif icadas por este instrumento,  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 01 de agosto de 
2019. ANTONIO ELINALDO  ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

EINSTEIN TECNOLOGY SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA -ME.

Processo nº 1419.11.07.689.2019

Notificamos a empresa EINSTEIN TECHNOLOGY 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA -ME  a comparecer 
junto à Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo 
de 05 (dias) úteis a partir da presente data, para fazer 
v i s t a s  a o  P r o c e s s o  d e  P e n a l i z a ç ã o  n º  
1419.11.07.689.2019 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 09 de Outubro de  2019. 

Leandro Mendonça     
Presidente  da COPEC.

PORTARIA Nº 247/2019
DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

“Exonerar o Servidor Nomeado 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 T O  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. EXONERAR o servidor DANILO ALCANTARA 
VIEIRA DE MOURA, do cargo de ASSISTENTE DE 
CONTROLADORIA, Símbolo GES-II, matrícula nº. 
1015165, lotado na Controladoria da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público a partir de 09 de 
outubro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

,
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PORTARIA Nº 248/2019
DE 08 DE OUTUBRO 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 T O  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 RODRIGO SILVA MENDES 
para o cargo de ASSISTENTE DE CONTROLADORIA, 
Símbolo GES-II, lotado na Controladoria da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público a 
partir de 10 de outubro de 2019.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente
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