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SECAD

Atos do Poder Executivo
PORTARIA Nº4830/2019
DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0002/2019
DE 08 DE OUTUBRO 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 Lei Orgânica do Município, com fulcro no
quanto dispõem a Lei Orgânica Municipal e o art. 33
da Lei Municipal nº 407/1998;
CONSIDERANDO a desistência voluntária do
servidor ou a não aprovação da estabilidade no
serviço publico municipal no novo cargo;
CONSIDERANDO os pareceres e manifestações
constantes do Processo Administrativo de nº
03063.11.02.675.2019;

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998,
art. 110 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo
nº 02581.11.02.895.2019,
RESOLVE
PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 02 de janeiro de
2018, a pedidodo servidor PIETRO BENCI
JUNIOR, matrícula nº60851,ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Assistente
Administrativo, lotado na Secretaria da SaúdeSESAU,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,
apartirde16 de janeiro de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 09 DE OUTUBRO DE 2019.

RESOLVE
RECONDUZIR a servidora ROSANA BUFFONE
LIMA SANTOS, ao cargo de provimento
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo,
matricula 60538, lotada na Secretaria de Governo –
SEGOV, com a carga horária de 30 horas semanais,
fundada em requerimento de vacância por posse
em outro cargo inacumulável, deferido, com data
retroativa a 03 de outubro de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA

SERVIDOR (A)
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A
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SECRETARIA DA HABITAÇÃO

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO nº 001/2019
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM
REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA
ATUAÇÃO NOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS A
SEREM EXECUTADOSNOS RESIDENCIAIS DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) EM
CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM CONFORMIDADE
COM A PORTARIA N° 464, DE 25 DE JULHO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que estarão abertas as inscrições à seleção pública
simplificada destinada à contratação de técnicos, de
nível superior e nível médio, para prestação de serviços
temporários no âmbito do Programa Técnico Social
executado nos residenciais do Minha Cassa Minha
Vida, no Município de Camaçari.
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. A SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, objeto deste
processo, será realizada em 02 (duas) etapas para
todos os interessados nos termos do Anexo I.
1.1. As etapas serão: Análise de Curriculum Vitae e
Entrevista.
Parágrafo 1º: As etapas são eliminatórias, ou seja, serão
classificados para a etapa seguinte os candidatos que
obtiverem, na etapa anterior, pelo menos 60 (sessenta)
pontos, observado o número de vagas;
Parágrafo 2º: Não será aceito, sob qualquer hipótese,
pedidos de revisão de notas atribuídas pela Banca
Examinadora.
1.2. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das
normas contidas neste edital é requisito essencial para
inscrição e para participação em quaisquer das fases
deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. O
candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender
às normas aqui estabelecidas será eliminado do
certame.
1.3. Os selecionados serão contratados por hora
técnica, com uma jornada semanal máxima de até 40
(quarenta) horas distribuída nos turnos matutino,
vespertino, noturno, conforme as necessidades dos
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programas, durante todos os dias da semana, incluindo
feriados e finais de semana, nos termos do Anexo I.
1.4. A remuneração será paga com o recurso do
convênio federal e efetuada por hora técnica APÓS
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO
DEFINIDO E APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E LIBERAÇÃO DO RECURSO PELA
CONVENENTE.
1.5. O Anexo I indica o número de vagas, por segmento,
sendo que a contratação obedecerá o ritmo das
necessidades do processo de trabalho.
2. Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão
reservadas às pessoas com deficiência, cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência,
conforme a Lei Federal 7.853, de 24 de Outubro de
1989, Regulamentada pelo Decreto Federal 3.298, de
20 de dezembro de 1999.
2.1. Os candidatos portadores de deficiência, deverão
no ato de sua inscrição fazer a comprovação da
condição de deficiência nos termos do disposto no § 1º
do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
2.2. Na inexistência de candidatos habilitados, pessoas
com deficiência, as vagas reservadas serão
preenchidas pelos demais candidatos, seguindo a
ordem de classificação.
3. O prazo de validade da seleção e/ou contratação será
igual ao tempo que funcionar o programa, sendo o limite
de 02 (dois) anos, contados da data de sua
homologação, podendo, antes de esgotado, ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Poder Executivo, por ato expresso do Prefeito
Municipal.
II. DAS INSCRIÇÕES
4. As inscrições serão realizadas no período de 21 de
outubro a 23 de outubrode2019, preenchendo ficha de
inscrição disponível na sede da Secretaria Municipal de
Habitação, à Avenida Jorge Amado, s/nº, Ponto Certo,
Camaçari – Bahia, no horário das 9:00 h. às 12:00 h. e
das 14:00 h. às 16:30 h.
5. Poderão candidatar-se aos cargos todos os cidadãos
que preencham os seguintes requisitos e que atendam
às especificações do Anexo I:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das
prerrogativas previstas no Artigo 12 da Constituição
Federal;
b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
e) Ter a idade mínima de 18 anos;
f) Possuir escolaridade mínima compatível com o cargo,
de acordo com exigência do edital;
g) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício
do cargo;
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h) Conhecer e estar de acordo com as exigências
contidas neste Edital.
6. Os procedimentos para inscrição obedecerão às
seguintes regras:
6.1.Preenchimento da ficha de inscrição.
6.2. Apresentação do dos seguintes documentos no ato
da inscrição:
I. Cédula de Identidade Civil atualizada, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de
Identidade Profissional expedida pelo Órgão de Classe,
ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na
forma da Lei n° 9.503/97);
II. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III. Comprovante de Residência;
IV. Comprovante do Serviço Militar (Sexo masculino);
V. Comprovante de quitação eleitoral.
VI. Comprovante de escolaridade;
VII. Certidão de antecedentes criminais.
VIII. Curriculum Vitae, devidamente comprovado, com
cópia autenticada de títulos ou cópia acompanhada de
original;
IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
X. Comprovante de inscrição no PIS;
6.2.1. Não será aceita a inscrição sem a devida
comprovação curricular.
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8. Poderá ser excluído da seleção o candidato que não
cumprir todas as condições e exigências deste edital,
inclusive perturbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA
9. Às pessoas com deficiência, que pretenderem fazer
uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o
direito de inscrição na presente Seleção Pública, desde
que a deficiência seja compatível com as atribuições do
cargo.
10. As pessoas com deficiência, resguardadas as
condições previstas no Decreto 3.298 de 20 de
dezembro de 1999, particularmente em seu artigo de nº
40, participarão da Seleção Pública em igualdade de
condições com os demais candidatos.
11. Nos termos estabelecidos pelo Decreto de nº 3.298
de 20 de dezembro de 1999, o candidato com
deficiência deverá comunicá-las, no ato de inscrição, e
entregar a documentação abaixo descrita juntamente
com a documentação exigidae comprovar a sua
compatibilidade com o exercício das atribuições do
cargo;

6.3. O candidato que efetivar mais de uma inscrição será
considerada válida a última inscrição.

12. O candidato com deficiência que, no ato da
inscrição, não declarar essa condição, será considerado
como não deficiente.

6.4. O candidato que deixar de preencher quaisquer dos
campos da ficha de inscrição e não entregar algum dos
documentos elencados no item 6.2 do edital, terá
automaticamente sua inscrição invalidada e,
consequentemente, não participará do processo de
seleção.

13. Será eliminado da seleção simplificada o candidato
com deficiência que não se constatar a deficiência
apontada no ato da inscrição ou que não se enquadre
nos termos da Lei 10.098/2000 regulamentada pelo
Decreto 5.296/2004.

III – IDENTIFICAÇÃO
7. Somente será admitido na sala de Entrevista o
candidato que estiver portando documento de
identidade original que bem o identifique, como:
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e
pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por
Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei
Federal, valem como documento de identidade como,
por exemplo, as Carteiras do OAB, CREF, CREA, CRC
etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei
nº 9.503/97).

VI. DAS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS
14. Às pessoas negras que pretendam fazer uso da
prerrogativa que lhes é facultada no artigo 49 da Lei
estadual nº 13.182 de 06/06/2014 é assegurado o direito
da inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado
nessa condição;
15. Os candidatos negros com deficiência poderão se
inscrever concomitantemente para as vagas reservadas
às pessoas negras nos termos da Lei estadual nº 13.182
de 06/06/2014, e para as vagas reservadas à pessoa
com deficiência, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei
estadual nº 6.677 de 26/09/1994;

7.1. Os documentos deverão estar em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.

16. Do total de vagas que vierem a ser oferecidas
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo
Simplificado, 40% (quarenta por cento) serão
reservadas aos candidatos negros, em cumprimento ao
disposto na Lei Municipal nº 1.308/2013;

IV – OUTRAS DISPOSIÇÕES

17. Caso a aplicação do percentual de que trata o item
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anterior resulte em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em
caso de fração superior a 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para o primeiro número inteiro antecedente,
em caso de fração igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos);
18. Poderão concorrer às vagas reservadas a
candidatos negros aqueles que se autodeclararem
pretos ou pardos no ato da inscrição do Processo
Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça
utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, sendo vedada qualquer solicitação
por parte do candidato após a conclusão da inscrição;
19. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar, em
campo específico, ser negro (preto/pardo) e indicar se
deseja concorrer às vagas reservadas;
20. A autodeclaração é facultativa. Caso o candidato
não opte pela reserva de vagas, concorrerá apenas às
vagas destinadas à ampla concorrência;
21. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do Processo Seletivo
Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito
à anulação da sua contratação, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis;
22. O candidato negro que não realizar a inscrição
conforme instruções constantes deste Capítulo não
poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua
condição;
23. As vagas definidas neste edital que não forem
providas por falta de candidatos negros ou por
reprovação no Processo Seletivo Simplificado,
esgotada a lista específica, serão preenchidas pelos
demais candidatos com estrita observância à ordem
classificatória;
24. Em caso de desistência de candidato negro
aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida
pelo candidato negro posteriormente classificado;
25. A não observância, pelo candidato, de qualquer das
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a
ser contratado para as vagas reservadas aos
candidatos negros.
VII. DA SELEÇÃO
26. A Seleção constará de 02 (duas) etapas, na forma
aqui estabelecida:
26.1. A Primeira Etapa é a análise do currículo dos
candidatos, de caráter eliminatória, onde serão
avaliados:
a) formação básica, conforme a função;
b) experiência comprovada em programas sociais
similares;
c) formação complementar compatível com o objeto do
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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programa;
Parágrafo 1º: serão habilitados para a etapa
subsequente os candidatos que obtiverem um mínimo
de 60 (sessenta) pontos (Anexo II);
Parágrafo 2º: a lista dos candidatos habilitados para a
segunda etapa estará disponível no Diário Oficial do
Município até o dia 28 de outubro de 2019.
Parágrafo 3º: os candidatos selecionados na primeira
etapa deverão apresentar a devida comprovação
curricular, antes da realização da segunda etapa, sob
pena de eliminação;
26.2. A segunda etapa será a Entrevista para os
candidatos de nível superior e médio de caráter
classificatório e eliminatório para o cargo, e somente
será aplicada para os candidatos habilitados na etapa
anterior.
27. Os candidatos deverão apresentar-se para a
entrevista no período de04a 06 de novembro de 2019,
no endereço do programa já mencionado, obedecendo
ao cronograma publicado no Diário Oficial do Município
com a relação dos aprovados.
27.1. Será atribuída ao candidato entrevistado uma
pontuação conforme desempenho na entrevista de
acordo com os critérios a serem avaliados, conforme
ANEXO II deste edital, sendo eliminado o candidato que
obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos, nesta etapa.
27.2. No ato da entrevista os candidatos serão
abordados sobre os seguintes temas: conhecimentos
gerais, políticas públicas, programa habitacional Minha
Casa Minha Vida (MCMV), programas sociais e
comunitários, associativismo e outros, a critério da
Banca Examinadora.
28. Em caso de empate, terá prioridade o candidato de
maior idade.
29. A lista dos classificados na etapa final estará
disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município de
12 de novembro de 2019, bem como a lista dos
documentos necessários para a contratação.
30. A Banca Examinadora será constituída por 03 (três)
profissionais de nível superior, sendo 02 servidores do
quadro efetivo do Município e uma
ServidoraComissionada, nomeada pela Secretaria
Municipal de Habitação a saber: Silene Ferreira Luz da
Silva, Cadastro 62652 – Assistente Social; Robson
Gomes Dias Santos, Cadastro 7791 – Professor
II,formação Licenciatura Plena e Especialização em
educação e Marília Nascimento Lucena, Cadastro
830435, função Assistente Técnico I, com formação em
Pedagogia.
31. Os selecionados, para contratação, deverão
comprovar disponibilidade de tempo, observando os
dispositivos legais para os casos de duplo vínculo
empregatício.
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VIII. DOS RECURSOS
32. O prazo para interposição de recurso será de 03
(três) dias úteis, contados da data de cada publicação;
os candidatos poderão apresentar recursos, desde que
fundados em erro material ou omissão objetivamente
constatada.
33. Os recursos deverão ser dirigidos à Banca
Examinadora, protocolizados na sede da Secretaria
Municipal de Habitação, devendo nele constar: Nome,
Fundamentação, Assinatura, Data e Endereço
Completo.
I. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será
reconhecido, considerado, para este efeito, a data do
ingresso no protocolo da Secretaria Municipal de
Habitação.
II. A Banca Examinadora deliberará pelo recurso, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir
da data de encerramento do prazo.
III. Os recursos serão apreciados em uma única
instância, vedada a multiplicidade de recursos.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34. O acompanhamento das publicações referentes à
seleção é de responsabilidade exclusiva do candidato.
35. Não serão prestadas, por telefone, informações
relativas aos resultados parcial e final da seleção.
36. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que
o candidato conhece o presente edital e de que aceita as
condições do Concurso, tais como se acham nele
estabelecidas.
37. A aprovação neste Certame não cria, para o
candidato, direito à nomeação.
38. A inexatidão das declarações, as irregularidades de
documentos ou as de outra natureza, ocorridas no
decorrer da Seleção Pública, mesmo que só verificadas
posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se
todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.
39. Qualquer item do Edital poderá sofrer alterações ou
atualizações, enquanto não consumada a providência
ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da
convocação dos candidatos para a etapa
correspondente, circunstância que será mencionada
em aviso a ser publicado.
40. Será eliminado da Seleção, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, o candidato que cometer burla
ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas
neste Edital e/ou em outros atos relativos à mesma.
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decorrer, for condenado por sentença judicial transitada
em julgado ou contrariar requisitos estabelecidos para
essa Seleção.
42. Os profissionais contratados poderão ser afastados
pela Secretaria Municipal de Habitação, a qualquer
tempo, desde que comprovada a não adequação do
profissional às exigências legais do programa.
43. Cabe exclusivamente a Prefeitura Municipal, oua
Secretaria Municipal de Habitação, deliberar sobre a
nomeação dos candidatos habilitados em rigorosa
ordem de classificação, em número suficiente para
atender às necessidades do serviço, não havendo,
portanto, obrigatoriedade de nomeação do número total
de classificados, o qual fica a depender da conveniência
e oportunidade da Administração.
44. Para a contratação dos selecionados serão exigidos
os seguintes documentos (cópia autenticada ou cópia
acompanhada de original):
:
I. Cédula de Identidade Civil atualizada, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de
Identidade Profissional expedida pelo Órgão de Classe,
ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na
forma da Lei n° 9.503/97);
II. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III. Comprovante de Residência;
IV. Comprovante do Serviço Militar (Sexo masculino);
V. Comprovante de quitação eleitoral.
VI. Comprovante de escolaridade;
VII. Certidão de antecedentes criminais.
VIII. Curriculum Vitae, devidamente comprovado, com
cópia autenticada de títulos ou cópia acompanhada de
original;
IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
X. Comprovante de inscrição no PIS;
XI. Comprovante de conta bancária conforme indicação
da SECAD.
XII. Declaração de Bens.
Parágrafo Único: na ausência de qualquer dos
documentos elencados no prazo de até 05 (cinco) dias
após a publicação da seleção, o candidato será
considerado eliminado.
45. Os casos omissos no processo seletivo serão
resolvidos pela Banca Examinadora, ouvida a
Procuradoria Geral do Município.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Camaçari, 30 de setembrode 2019
ANTONIO ELINALDO ARAUJO
Prefeito.
EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
Secretário Municipal de Habitação

41. Será excluído do processo o candidato que, no seu
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ANEXO – I
FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, VAGAS E
REMUNERAÇÃO
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ANEXO – II
BAREMA PARA AVALIAÇÃO

ANEXO III
A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERÁ FEITA
POR “HORA TÉCNICA” E OBEDECERÁ O ÍNDICE DE
PRODUTIVIDADE (IP) DE CADA PROFISSIONAL,
CONFORME A SEGUINTE TABELA
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Explicitações:
a) PorIP (Índicede Produtividade) I-compreendem-se os
técnicos que obtiverem Conceito A, pela coordenação ao
RTTS (Relatório Técnico de Trabalho Social) apresenta
do acada final de mês, considerado excelente.
b) PorIP (Índice de Produtividade) II-compreendem-se
os técnicos que obtiverem Conceito B, pela
coordenação, ao RTTS (Relatório Técnico de Trabalho
Social) apresentado a cada final de mês;
c) PorIP (Índicede Produtividade) III-compreendem-se os
técnicos que obtiverem Conceito C, pela coordenação,
ao RTTS (Relatório Técnico de Trabalho Social)
apresentado a cada final de mês;
d) Os técnicos que obtiverem o conceito IN(Insuficiente)
no RTTS ficam obrigados a empreender as correções
recomendadas pela coordenação no prazo de até 05
(cinco) dias úteis para que o pagamento passe a ser
devido.
DO VALOR / HORA:
O valor estipulado por HORA TÉCNICA inclui a
remuneração pelo trabalho, a ser paga diretamente ao
contratado, e todos os encargos sociais e trabalhistas
pertinentes, conforme a legislação em vigor a serem
recolhidos pelo empregador.
DA QUANTIDADE DE HORAS:
A quantidade de horas semanais a ser dedicada pelos
profissionais contratados será acordado, com cada um,
antecipadamente e registrado no PTS (Plano de
Trabalho Social)e acompanhados pela coordenação do
programa.
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ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da
IGREJA BATISTA MISSIONARIA VISÃO PROFETICA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 15.283.402/0001-18, inscrição
imobiliária nº 118714, com sede Rua da Gloria, nº 16D,
Gleba C, Camaçari/BA, com fulcro no art. 150, inciso VI,
alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, combinando
com o art. 21, §1º, da Lei 1.039/2009, Código Tributário
Municipal.
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando
ausentes os motivos que fundamentaram o
reconhecimento da imunidade, especialmente a
interrupção da prática de atividades religiosas no local.
Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº
1.039/2009, com efeitos retroativos a data de aquisição
do imóvel.
Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções
fiscais ajuizadas.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigência na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE OUTUBRO DE
2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA FAZENDA
PORTARIA Nº 107/2019
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
PORTARIA Nº 106/2019
DE 02 DE OUTUBRO DE 2019
Reconhece a Imunidade Tributária aos
impostos vinculados à IGREJA BATISTA
MISSIONARIA VISÃO PROFETICA, e dá
outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150,
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e teor do
Processo Administrativo nº 04971.18.08.216.2019, de 01
de julho de 2019,
RESOLVE
Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Concede os benefícios de isenção da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
– TFF ao CENTRO COMUNITARIO DE
DESENVOLVIMENTO RECANTO DAS
ARVORES, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
legais e considerando o disposto no art. 159, inciso IV da
Lei 1.039/2009, e do teor do Processo Administrativo nº
01400.18.08.849.2019, de 27 de fevereiro de 2019,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização
de Funcionamento – TFF ao CENTRO COMUNITARIO
DE DESENVOLVIMENTO RECANTO DAS ARVORES,
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CNPJ sob o nº. 05.611.902/0001-88, situada na Av. Luiz
Gonzaga, nº 20, PHOC III, Camaçari/BA, CEP: 42.804640, inscrição mobiliária n.º 37027001, conforme
permissivo legal previsto no art. 159, inciso IV da Lei
1.039/2009.
Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir da data de
constituição da entidade e alvará definitivo.
Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando
ausentes os motivos que fundamentaram o
reconhecimento da isenção, especialmente a
interrupção da prática de atividades religiosas no local.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 07 DE OUTUBRO DE
2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 108/2019
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
Concede os benefícios de isenção da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
– TFF e Taxa de Licença de Localização –
TLL à empresa BLUE VILLE EVENTOS
EIRELE, e dá outras Providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o
teor do Processo Administrativo nº
03220.18.08.705.2019, de 08 de maio de 2019,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de
Localização – TLL à empresa BLUE VILLE EVENTOS
EIRELE, estabelecida na Av. Industrial urbana, nº 51,
Loja 3, Ponto Certo, Camaçari/BA, CEP: 42.800-133,
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF nº 33.190.005/0001-83, inscrição
mobiliária nº 37414001, conforme permissivo legal
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101,
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:
I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 a
2020, com efeitos a partir de junho de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios
subsequentes, a partir de 2021.
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando
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ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de
junho de 2019, data de saneamento do processo
administrativo de requerimento, considerando o início
das atividades da empresa no Município, conforme art.
52, § 2°, da Lei 1.039/2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE
2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 109/2019
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
Concede os benefícios de isenção da
Ta x a d e F i s c a l i z a ç ã o d e
Funcionamento – TFF e Taxa de
Licença de Localização – TLL à
empresa ESTILO PAPELARIA E
GRAFICA LTDA., e dá outras
Providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e considerando o disposto
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de
setembro de 2010, e o teor do Processo
Administrativo nº 05173.18.08.705.2019, de 09 de
julho de 2019,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de
Licença de Localização – TLL à empresa ESTILO
PAPELARIA E GRAFICA LTDA., estabelecida na
Rua João Araujo, S/N, Vila de Abrantes,
Camaçari/BA, CEP: 42.840-000, Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda –
CNPJ/MF nº 32.075.295/0001-51, inscrição
mobiliária nº 36986001, conforme permissivo legal
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes
moldes:
IV. Isenção de 100% da TLL;
V. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de
2019 a 2020, com efeitos a partir de julho de 2019;
VI. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios
subsequentes, a partir de 2021.
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando
ausentes os motivos ensejadores da isenção
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ausentes os motivos ensejadores da isenção
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
09 de julho de 2019, data do requerimento conforme
art. 52, § 5°, da Lei 1.039/2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO
DE 2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 110/2019
DE 07 DE OUTUBRO DE 2019
Concede os benefícios de isenção da
Ta x a d e F i s c a l i z a ç ã o d e
Funcionamento – TFF e Taxa de
Licença de Localização – TLL à
empresa AUREA SERVIÇOS DE
EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO
EIRELI, e dá outras Providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e considerando o disposto
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de
setembro de 2010, e o teor do Processo
Administrativo nº 04150.18.08.705.2019, de 10 de
junho de 2019,

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
10 de junho de 2019, data do requerimento
conforme art. 52, § 5°, da Lei 1.039/2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO
DE 2019.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

SEINFRA

concedida.
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TERMO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 DO
CONTRATO N°232/2018 - CONFECÇÃO DE
REDUTOR DE VELOCIDADE, MANUTENÇÃO,
C O N S E R VA Ç Ã O , R E C U P E R A Ç Ã O D E
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, E CAPEAMENTO
SOBRE PAV EM PARALELEPÍPEDO COM CBUQ,
ORLA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA,
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
E A EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA.

RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de
Licença de Localização – TLL à empresa AUREA
SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO
EIRELI, estabelecida na Rua Tenente Fernando
Tuy, nº 148, Ponto Certo, Camaçari/BA, CEP:
42.800-161, Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº
33.836.582/0001-08, inscrição mobiliária nº
37633001, conforme permissivo legal previsto no
art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13
de setembro de 2010, nos seguintes moldes:
VII. Isenção de 100% da TLL;
VIII. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de
2019 a 2020, com efeitos a partir de junho de 2019;
IX. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios
subsequentes, a partir de 2021.
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede
à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970,
Centro – Camaçari – Bahia, neste ato representado
pela Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE
CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da
carteira de identidade – RG nº.478162014, SSP-BA,
inscrita no CIC/MF sob o n° 577.287.805-06,
doravante denominada CONTRATANTE, resolve
modificar unilateralmente o Contrato n° 0232/2018,
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal
n° 8.666/93, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições
seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA
003/2018.
O B J E T O : I N C L U S Ã O D E D O TA Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.51, fonte
4190.000.
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FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente
Apostilamento n°01/2019, cujo objetivo é a alteração
do Disposto na Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial,
complementando a dotação orçamentária, conforme o
orçamento fiscal vigente.
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PERMANENTE), LOTE 02 (FERRAMENTAS E
MATERIAL DE CONSUMO) visando à necessidade
da Manutenção de Equipamentos da Administração
Municipal, a empresa NOVA FG PAPELARIA E
SERVICOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI –
ME, referente ao Lote 01 com valor de R$ R$
69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais)
e Lote 02 com o valor de 59.990,00 (cinquenta e
nove mil novecentos e noventa reais) perfazendo
um valor global de R$ 129.290,00 (cento e vinte e
nove mil duzentos e noventa reais). DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2019. HELDER
ALMEIDA DE SOUZA - SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.

CONTRATO
Camaçari, 03 de setembro de 2019.

CMP

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Secretário da Administração no uso de suas
atribuições homologa o PREGÃO N.º 0166/2019
(Eletrônico) – COMPEL - OBJETO: Aquisição de
Material, LOTE 01 (EQUIPAMENTOS / MATERIAL

CONTRATO: N.º 0417/2019. CONTRATADA:
NOVA FG PAPELARIA E SERVICOS DE
MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI – ME. PREGÃO
N.º 0166/2019 (Eletrônico) – COMPEL - OBJETO:
Aquisição de Material, LOTE 01 (EQUIPAMENTOS
/ M AT E R I A L P E R M A N E N T E ) , L O T E 0 2
(FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO)
visando à necessidade da Manutenção de
Equipamentos da Administração Municipal. Lote 01
com valor de R$ R$ 69.300,00 (sessenta e nove
mil e trezentos reais) e Lote 02 com o valor de
59.990,00 (cinquenta e nove mil novecentos e
noventa reais) perfazendo um valor global de R$
129.290,00 (cento e vinte e nove mil duzentos e
noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1010, 2013. Elemento de
Despesa: 4.4.90.52.00, 3.3.90.30.00. Fonte:
0100.000. DATA DA ASSINATURA: 09/10/2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA - SECRETÁRIO
DA ADMINISTRAÇÃO.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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