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DECRETO Nº. /2019
DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL, 
define procedimentos para pagamento e 
fixa o índice de atualização monetária 
dos tr ibutos municipais para o 
EXERCÍCIO DE 2020, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, 

DECRETA

Art. 1°. Estabelece procedimentos e fixa o vencimento, 
para o Exercício de 2020, dos seguintes tributos:

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 

II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares -  TRSD; 

III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV; 

IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - 
ISSQN; 

V - Taxa de Licença de Localização - TLL; 

VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF; 

VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP; 

VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos 
ao público - TLP; 

IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;

X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;

XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA. 

Art. 2°. O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela 
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única, com redução de 10% (dez por cento) ou em até 10 
(dez) parcelas, sem desconto, com vencimento da 
parcela única ou da primeira parcela, em 10 de março de 
2020, e as parcelas restantes no dia 10 (dez) dos meses 
subsequentes. 

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 
36,00 (trinta e seis reais).

§ 2º. Para pleitear o incentivo do ¨IPTU VERDE¨, o 
interessado deverá formalizar requerimento, 
devidamente instruído com os documentos, e na forma 
do Código Tributário Municipal, e alterações posteriores, 
até 31 de agosto de 2020, para efeito de cálculo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Exercício 
de 2021.

Art. 3°. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada 
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à 
exceção dos imóveis enquadrados na categoria de uso 
industrial de médio e grande porte, cujo lançamento será 
feito separadamente, e poderá ser paga, sem desconto, 
em parcela única ou em até dez parcelas, nos mesmos 
vencimentos do IPTU correspondente. 

Art. 4°. O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de 
Bens Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única, 
observado o seguinte:
I - antes da realização do ato, ou da lavratura do 
instrumento público ou particular que configurar a 
obrigação; 

II - em até 30 (trinta) dias: 

a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença 
judicial, contados da sentença que houver homologado 
seu cálculo.

b) nas tornas ou reposições em que sejam interessados 
incapazes, contados da data em que se der a 
concordância do Ministério Público;

c) na arrematação ou adjudicação, contados da data em 
que tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicação, 
ainda que haja recurso pendente;

d) nas promessas de compra e venda de unidade 
imobiliária para entrega futura do imóvel, contados da 
data da assinatura do contrato;

e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido lavrado 
em outro Município, contados da data da sua lavratura.
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§ 1º.  As empresas com atividade de loteamento, 
construção e incorporação de imóveis estão obrigadas 
ao envio trimestral dos dados dos adquirentes.

Art. 5°. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- 
ISSQN será pago: 

I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do 
fato gerador, para as atividades cuja base de cálculo seja 
a receita tributável; 

II – dentro do mês em que ocorrer o fato gerador:

a) quando sob regime de estimativa na condição de 
Profissional Autônomo; 

b) as sociedades de profissionais, previstas no artigo 127 
da Lei 1.039/2009. 

III – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da 
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser 
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – 
CAF - referente a realização dos eventos, quando se 
tratarem de diversões, shows, lazer, entretenimentos e 
congêneres previstos no item 12 e seus subitens e no 
subitem 3.03 da Lista de Serviços tributáveis pelo ISS 

oanexa à Lei n  1.039/2009, em conformidade com o 
o oDecreto n  6.070/2015,  a Portaria SEFAZ n  028/2015 e a 

oInstrução Normativa SEFAZ n  007/2015;

IV – em até 5 (cinco) dias úteis, após ciência da 
Notificação de Lançamento do ISS Estimado a ser 
realizado pela Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – 
CAF - referente as atividades de implantação e 
adequação de lojas e demais espaços comerciais e de 
prestação de serviços pertencentes a Centros 
Comerciais, previstas nos Subitens 7.01, 7.02, 7.04, 
7.06, 7.07, 7.10 e 7.11 da Lista de Serviços tributáveis 

opelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, em conformidade 
o ocom o Decreto n  6.070/2015,  a Portaria SEFAZ n  

o029/2015 e a Instrução Normativa SEFAZ n  008/2015;

§ 1º. Os contribuintes que comercializem ou distribuam 
tarifas de embarque de passageiros ou bilhetes / 
ingressos para estacionamentos e congêneres previstos, 
respectivamente, nos subitens 20.01 e 11.01 da Lista de 

oServiços tributáveis pelo ISS anexa à Lei n  1.039/2009, 
deverão demandar a emissão da Autorização para 
Impressão de Documentário Fiscal – AIDF - junto a 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF –, nos 

otermos da Instrução Normativa SEFAZ n  007/2015, além 
de obrigatoriamente estarem credenciados para emissão 
de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e – através 
de acesso via usuário e senha do Sistema Tributário 
Municipal onde deverão emitir NFS-e, por competência, 
para recolhimento do ISS referente à prestação destes 
serviços nos termos do Inciso I.

§ 2º. Para os contribuintes que se enquadrem no §1º, que 
eventualmente ainda não possuam inscrição no 
Cadastro de Atividades Municipal ou tendo a referida 
inscrição ainda não possuam usuário e senha do Sistema 

Tributário Municipal com Credenciamento para emissão 
de NFS-e, o recolhimento do ISS correspondente deverá 
ser realizado de forma antecipada, no momento da 
emissão da AIDF através de emissão de guia pela Central 
de Atendimento Municipal – CAM - ou pela 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF;

Art. 6° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, nos 
otermos do Decreto Municipal n  6.540/2016, e nos termos 

odo §1º do Art. 211 da Lei Municipal n  1.039/2009, e 
expirado o prazo determinado para a entrega ao Fisco 
Estadual ou Federal, deverão apresentar à Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari/BA os arquivos 
digitais do Sistema Público de Escrituração Digital – 
SPED de sua confecção, devidamente assinados e 
validados digitalmente, correspondentes às ultimas 
transmissões dentro do período decadencial e ao 
ambiente estadual e nacional do SPED.
Parágrafo único. Na falta de entrega dos documentos 
fiscais a que se refere o caput, aplicar-se-á ao infrator as 

openalidades descritas no § 2º do artigo 211 da Lei n  
1.039/2009, por cada tipo de documento, e por exercício 
fiscal, sem prejuízo das demais penalidades averiguadas 
e tipificadas na legislação nacional e/ou municipal. 

Art. 7°. A Tava de Licença de Localização - TLL Será 
recolhida de uma só vez. antes do licenciamento da 
a t i v i d a d e ,  o b e d e c i d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s  
regulamentares. 

Art. 8°. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF 
poderá ser paga em parcela única, até o dia 10 de julho de 
2020, ou em duas parcelas, com vencimento da primeira 
parcela na mesma data da parcela única e a segunda até 
o dia 10 de agosto de 2020.

§ 1º.   A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de 
Receita n° IV, anexa a Lei 1.039/2009, com alterações 
posteriores, e o lançamento se dará com base na 
declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com a 
receita bruta anual apurada no sistema tributário 
municipal ou com base em informações adquiridas 
através de convênios com outros Órgãos públicos. 

§ 2º Ficam dispensados do cumprimento desta 
Obrigação Acessória os Contribuintes cadastrados no 
Sistema Tributário Municipal com Status de Micro 
Empreendedor Individual – MEI – devendo os mesmos 
estarem enquadrados nesta condição em todo o 
Exercício de 2019. Para estes casos a obtenção da 
informação da receita bruta anual para fins de 
enquadramento na Tabela de Receita n° IV será obtida 
através de convênios firmados com outros órgãos 
públicos.

§ 3º A dispensa prevista no Parágrafo 2º se estende aos 
Contribuintes cadastrados no Sistema Tributário 
Municipal com Status de Micro Empreendedor Individual 
– MEI – que tenham iniciado suas atividades no decorrer 
do Exercício de 2019 e que tenham se mantido nesta 
condição até o final deste Exercício.

§ 4º Os Contribuintes que forem excluídos do Regime de 
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Micro Empreendedor Individual – MEI – ou que mesmo 
estando sob esta condição não possuíam inscrição no 
Cadastro Mobiliário antes do final do Exercício de 2019 
estão obrigados ao cumprimento da Obrigação Acessória 
prevista no caput deste Artigo.
Art. 09 Na baixa da atividade do estabelecimento, a TFF 
é devida integralmente, salvo se o pedido de baixa for 
protocolado até o último dia útil do mês de dezembro do 
exercício anterior. 
Art. 10 A Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública – COSIP terá seu lançamento: 

I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de 
fornecimento de energia;

II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema de 
fornecimento de energia, pública ou privada.

§ 1° O lançamento desta Contribuição na forma mensal 
será feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica e 
o pagamento será feito na data do seu vencimento.

§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em 
conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não 
houver a incidência deste Imposto, em parcela única, 
sem desconto, ou em até dez parcelas, com vencimento 
nas mesmas datas do Imposto.

Art. 11 - A Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos ao 
público - TLP será paga:

I - antes da expedição do alvará, para o início da 
veiculação da publicidade;

II - anualmente, quando da renovação do alvará. 
Parágrafo único. A renovação do alvará de publicidade 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 12. O pagamento da Taxa de Licença de 
Urbanização - TLU será feito antes da entrega do alvará.

Parágrafo único. A caducidade do Alvará de Licença 
implicará o pagamento de novo alvará. 
Art. 13 A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será recolhida 
no início da atividade, antes da entrega do alvará e por 
ocasião de sua renovação. 

Parágrafo único. A renovação do alvará de saúde 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 14. A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será 
lançada e cobrada no momento do requerimento para a 
realização dos procedimentos discriminados no §1° do  

art.180 da Lei n° 1.039/2009, com prazo de vencimento 
em até 30 (trinta) dias, conforme art. 31, §1º, I. 

Art. 15. Quando o vencimento do tributo recair em dia de 
sábado, domingo ou feriado, o pagamento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 16 Os tributos sujeitos a lançamento de ofício 

poderão ser impugnados administrativamente no prazo 
de 30 (trinta) dias, acontar da data da sua notificação.  

Art. 17 Ficam atualizados monetariamente, pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado no 
período de outubro de 2018 a setembro de 2019, no 
percentual de 2,89% (dois inteiros e oitenta e nove 
centésimos), a partir de 1° de janeiro de 2020, os valores 
definidos em Lei de composição das bases de cálculo dos 
tributos municipais, preços públicos, rendas, penalidades 
acessórias, créditos tributários ou não, em favor da 
municipal idade, e outros acréscimos legais 
estabelecidos em quantias fixas. 

§ 1º. Aplica-se a atualização descrita no caput deste 
artigo aos valores referentes a tributos, rendas, multas, e 
seus acréscimos legais, bem como a outros valores 
também estabelecidos em quantias fixas.

§ 2º. Para os tributos com lançamento misto ou por 
homologação a atualização monetária será mensal, com 
valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, até o mês anterior ao pagamento do 
tributo. 
§ 3º. A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o exercício 
de 2019, terá no valor de 3,556538 (três inteiros, 
quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e 
oito milionésimo de reais).

Art. 18 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2020.

Art. 19 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES 
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02228.11.02.408.2017.
                                         RESOLVE
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Retificar, o decreto de 17 de Maio de 2018, publicado no 
Diário Oficial do Município n°947, o qual promove o (a) 
servidor (a) ÂNGELA SANTOS BRANDÃO, cadastro n° 
62298, lotado (a) na Secretária da Educação - SEDUC, 
para que onde se lê:Promover o (a) servidor (a) Ângela 
Santos Brandão, cadastro 62298,lotado (a) na Secretária 
da Educação – SEDUC, de Professor Nível I para 
Professor Nível II com data retroativa a 04 de agosto de 
2017 leia-se: Promover o (a) servidor (a) Ângela Santos 
Brandão, cadastro 62298,lotado (a) na Secretária da 
Educação – SEDUC de Professor Nível I, para Professor 
Nível II com data retroativa a 04 de agosto de 2017 .

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito                                    

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2126/2019,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) ANTONIO CARLOS 

COSTA DE MACEDO, matricula nº 8775, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 000258
16 DE MAIO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
06720.11.02.904.2018.

                                      RESOLVE

Revogar a portaria de 21 DE FEVEREIRO DE 2019, 
publicado no DOM 1128 de 15 de Março de 2019, o qual 
promoveu a servidora CLEIDINEA RIBEIRO DE 
ALMEIDA, cadastro n° 63883, lotado (a) na Secretaria da 
Educação-SEDUC, PROFESSOR NIVEL I, para 
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa a 16 de 
Agosto de 2018.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário da Administração

                                     
NEURILENE MARTINS RIBEIRO

Secretária da Educação

PORTARIA 4007/2019
DE 27 DE JUNHO DE 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 a necessidade de retificação da data 
de início da licença sem vencimentos, conforme 
informações constantes nos autos do Processo 
Administrativo nº 00055.11.15.968.2019,

RESOLVE

RETIFICAR a portaria de 20 de março de 2019, que 
s u s p e n d e u ,  a  p e d i d o ,  a  l i c e n ç a  s e m  
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vencimentosdoservidorMÁRCIO RANGEL FRANCA DE 
ALMEIDA, matrícula 63272,ocupante do cargo de Fiscal 
de Serviços Públicos, lotado na Secretaria de Serviços 
Públicos-SESP, para que onde se lê: com data retroativa 
a 15 de janeiro de 2018, leia-se: com data retroativa a15 
de janeiro de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM27 DE JUNHO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO BRIGHT DE BARROS
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 000715/2019
 DE 27 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINIDTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério públicos do município de Camaçari, e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
06294.11.02.904.2018,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  BRITES MARIA ARAUJO 

SOLLA, matricula nº 64061, lotado (a) na Secretaria da 

Educação -  SEDUC,  de  COORDENADORA 

PEDAGÓGICA I para COORDENADORA PEDAGÓGICA 

II, com data retroativa a 0 2 DE AGOSTO DE 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 000717/2019
 DE 03 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério públicos do município de Camaçari, e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00673.11.02.904.2018

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  NAIARA DOS SANTOS 

BITTENCOURT, matricula nº 63859, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR I 

para PROFESSOR II, com data retroativa a 27 DE 
MARÇO DE 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    

PORTARIA Nº 000718/2019
 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01481.11.02.904.2019,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCIO E SOUZA SILVA, 

matricula nº 64117, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de MÉDICO CARDIOLOGISTA NÍVEL I para 

MÉDICO CARDIOLOGISTA NÍVEL II, com data retroativa 

a 0 4 DE SETEMBRO DE 2019.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE SETEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº4828/2019
DE 26 DE SETEMBRO DE 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  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
01416.21.01.580.2018,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através do decreto de 11 de setembro de 
2017, a pedidoda servidoraGABRIELA SOARES 
MENDES DA SILVA, matrícula nº9862,ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria da Saúde- 
SESAU,pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
apartirde03 de outubro de 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 26 DE SETEMBRODE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 000721/2019
 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério públicos do município de Camaçari, e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
06640.11.02.904.2018,

RESOLVE

Retificar a Portaria nº 000694 de 16 de agosto de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Município de nº 1251, onde 
se lê: PROMOVER, o servidor (a) LUCIANA MOTA 
CERQUEIRA, matricula n° 64027, lotado (a) na 
Secretária da Educação-SEDUC, de PROFESSOR 
NIVEL II, para PROFESSOR NIVEL III, com data 
retroativa a 13 DE AGOSTO DE 2018 leia-se: 
PROMOVER, o servidor (a) LUCIANA MOTA 
CERQUEIRA, matricula 64027, lotado (a) na Secretaria 
da Educação-SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para 
PROFESSOR NIVEL III, com data retroativa a 13 DE 
AGOSTO DE 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 137/2019
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019

O Secretário da Administração do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, André Luiz Oliveira dos Anjos 
Cad. 820660, Thaise da Silva Conceição Cad. 830452 e 
Geilza Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a presidência 
do primeiro, fiscalizar a execução do contrato n° 
0208/2019 – EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, 
firmado em 03 de Abril de 2019, cujo o objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços gerais com apoio tecnológico (software e 
hardware) para fiscalização e controle de qualidade dos 
serviços executados nos diversos órgãos da Prefeitura 
Municipal de Camaçari.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 01 de 
Outubro de 2019.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019

Helder Almeida de Souza 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 138/2019
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
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RESOLVE

Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad. 
831367, Thaise da Silva Conceição Cad. 830452 e Geilza 
Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a presidência do 
primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 0132/2017 
– ANTÔNIO SANTOS CORREIA, firmado em 18 de 
Outubro de 2017, cujo objeto é a prestação de serviços 
de empresa especializada para confeccionar carimbos, 
cópias de chaves, aberturas de portas, troca de segredo, 
consertos de fechadura, encadernação e plastificação, 
para atender as demandas das Secretarias do Município 
de Camaçari.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 01 de Outubro 
de 2019.

Publique-se e Cumpra–se 

CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019

Helder Almeida de Souza
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ordem de Paralisação nº 01/2019

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0264/2018, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
RECONART Construtora LTDA-EPP, cujo objeto é 
prestação de execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva e adequações em unidades 
escolares, CIEI'S e creches da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari, diretamente por parte da contratada, 
conforme estabelecido no Edital da concorrência nº 
008/2017.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 
de outubro de 2019, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de outubro de 2019

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 02/2019

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0265/2018, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 

Roble Serviços Ltda, cujo objeto é prestação de 
execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e adequações em unidades escolares, CIEI'S e 
creches da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
diretamente por parte da contratada, conforme 
estabelecido no Edital da concorrência nº 008/2017.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 
de outubro de 2019, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de outubro de 2019

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 03/2019

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 0266/2018, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa QG 
Construções e Engenharia ltda, cujo objeto é 
prestação de execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva e adequações em unidades 
escolares, CIEI'S e creches da Rede Municipal de Ensino 
de Camaçari, diretamente por parte da contratada, 
conforme estabelecido no Edital da concorrência nº 
008/2017.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 
de outubro de 2019, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de outubro de 2019

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

Ordem de Paralisação nº 04/2019

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 042/2019, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa DFG 
Construções e Projetos, cujo objeto é prestação de 
execução de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e adequações em unidades escolares, CIEI'S e 
creches da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
diretamente por parte da contratada, conforme 
estabelecido no Edital da concorrência nº 010/2018.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 
de outubro de 2019, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de outubro de 2019

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
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Ordem de Paralisação nº 05/2019

Solicitamos a paralisação ao Contrato nº 041/2018, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
EBISA – Engenharia Brasileira, Indústria e 
Saneamento S.A, cujo objeto é prestação de execução 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva e 
adequações em unidades escolares, CIEI'S e creches da 
Rede Municipal de Ensino de Camaçari, diretamente por 
parte da contratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 010/2018.

Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 
de outubro de 2019, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de outubro de 2019

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONVÊNIO Nº 001/2019

(Processo administrativo nº 
00342.23.05.424.2019/2019)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção no Projeto: Residência Médica e 
Multiprofissional em Saúde da Família, cujo objetivo 
é a formação de profissionais de saúde com ênfase 
na estratégia de saúde da família e apoio Institucional 
e matricial para o SUS, Convênio nº 001/2019 com a 
Fundação Estatal de Saúde da Família – FESF-SUS, 
visando a cooperação técnico-científica entre as partes, 
com inscrição no CNPJ sob o nº 11.020.634/0001-22, 
cujo objeto é a manutenção dos PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA INTEGRADOS DE MEDICINA DE 
FAMÍLIA E COMUNIDADE E MULTIPROFISSIONAL 
EM SAÚDE DA FAMÍLIA (“RESIDÊNCIA”) no município 
de Camaçari, em consonância com o Plano de Trabalho, 
elaborado de comum acordo e que integram o presente 
instrumento, independentemente de transcrição.

No Item 5 do Projeto – Detalhamento dos Custos:
.
Onde se lê:
Pessoa Jurídica.

Leia-se:

Pessoas Físicas e Jurídicas..

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 30 de outubro de 2019.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2019 DO 
CONTRATO Nº 0043/2018 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E ADELFREDO SANTOS 
BISPO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 

, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0043/2018, conforme Processo nº 
0656/2017, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0656/2017. CREDENCIAMENTO n° 0003/2017.

OBJETO:

PRESTADORES DE SERVIÇO ARTISTAS E GRUPOS 
CULTURAIS (CANTOR/GRUPO MUSICAL DEDECO & 
ACÚSTICA) - PESSOAS FÍSICAS - PARA A 
REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS E 
ARTÍSTICAS A SEREM EXECUTADAS NAS 
MOSTRAS ITINERANTES DE CULTURA DO 
PROJETO ORLA VERÃO E NAS LAVAGENS 
TRADICIONAIS, QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO 
DE JANEIRO A MARÇO DE 2018.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº  
0001/2019, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 

inscr o 
no CN sob o n° 109 763 0001-80 com sede à 
Av s CEP 800-970 Centro- 
Camaçari neste representado pelo Prefeito

portador do 
R.G n° 0423173804 SSP-BA inscrito CIC/MF sob o 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 d e n o m n a d o  

it
PJ

CONTRATANTE

/ . . / , 
. , / , .

, 
Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

i

MF 14
Francisco Drumonnd n 42

- Bahia ato 

no n° 
d o r a v a n t e  

.
, 

, 

, 
,  
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nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 04 de Novembro de 2019.

Márcia Normando Tude
Secretaria da Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO

   
PREGÃO N.º 0232/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA –Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços médicos em Unidades 
de Pronto Atendimento, SAMU, Policlínicas, Unidades de 
Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e Serviços 
Médicos Especialistas - Centros de Referências, visando a 
continuidade da prestação de serviço de saúde, no âmbito do 
município de CAMAÇARI. Acolhimento: 19/11/2019 a partir 
das 09h00min; Abertura: 19/11/2019, às 14h00min; Disputa: 
1 9 / 11 / 2 0 1 9 ,  à s  1 5 h 3 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a )  
Edital/Informações:Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus  – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0235/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da continuidade 
das ações em saúde. Acolhimento: 18/11/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 19/11/2019, às 09h00min; Disputa: 
1 9 / 11 / 2 0 1 9 ,  à s  1 4 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a )  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0237/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da continuidade 
das ações em saúde. Acolhimento: 19/11/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 20/11/2019, às 09h00min; Disputa: 
2 0 / 11 / 2 0 1 9 ,  à s  1 4 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a )  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0239/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - AVISO 
DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para o 
fornecimento de Fogos de Artifícios e serviço de montagem, 

execução e desmontagem de Show Pirotécnico, para atender 
os eventos realizados e apoiados pela Administração pública 
incluindo os Festejos do réveillon 2019/2020 no município. 
Acolhimento: 18/11/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 
19/11/2019, às 09h00min; Disputa: 19/11/2019, às 10h00min. 
(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Tel.: (71) 3621-6655/6880 – Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO N.º 0220/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que 
a sessão para acolhimento, abertura das propostas de 
preços e disputa referentes ao PREGÃO N.º 0220/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é aquisição de 
material de consumo, papel sulfite tipo A0, e tipo A1, 
para impressora multifuncional PLOTER HP T830 com 
vistas a atender às necessidades da secretaria de 
desenvolvimento urbano e meio ambiente - SEDUR do 
município de Camaçari - BA, foi PRORROGADO o 
Acolhimento para o dia: 19/11/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 19/11/2019, às 09h00; Disputa: 
19/11/2019, às 10h00. Edital reformulado/Informações 

www.licitacoes-e.com.br . Tel.: (71) 3621-6655/6717 – 
Aracele Santos de Oliveira.

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO N.º 217/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – A 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna 
publico, para conhecimento dos interessados, que em virtude 
de impugnações realizadas por empresas interessadas em 
participar do certame e por não haver tempo hábil para 
respostas, fica SUSPENSA a sessão de abertura e 
recebimento dos envelopes de propostas de preços e 
habilitação do PREGÃO N.º 217/2019 (ELETRÔNICA) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de 
tiras reativas, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde, prevista para: Acolhimento: 04/11/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 05/11/2019, às 09h00 e Disputa: 
05/11/2019, às 10h00. Informaremos a nova data 
oportunamente. Camaçari, 04 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica aos 
interessados, que está aberto o Credenciamento n.º 006/2019 
– COMPEL, para Credenciamento de Pessoas Físicas 
devidamente registradas na Junta Comercial do Estado da 
Bahia, conforme Decreto nº 21.981 de 19 Outubro de 1932, que 
regula a profissão de Leiloeiros ao território da República para 
prestação de serviços inerentes a sua área de atuação, 
disponibilizado no sítio do Portal de Compras de Camaçari. 
(www.compras . camaca r i . ba .gov.b r ) .  A v igênc ia  do  
credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

de novembro de 2019. – Priscila 
Lins dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE ABERTURA

CREDENCIAMENTO N.º 006/2019 - 
COMPEL
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data de veiculação do aviso na imprensa oficial. Local para 
entrega dos documentos: Coordenação Materiais e Patrimônio, 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, situado 
na Rua Francisco Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria da 
Educação, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
Informações através do e-mail: credenciamento@gmail.com. Ana 
Carla Costa Paim – Presidente em Exercício da Comissão 
Central Permanente de Licitação- COMPEL. Camaçari, 04 de 
novembro de 2019.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À

ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E 
INFORMÁTICA -ME.

Processo nº 1496.11.07.689.2019

Notificamos a empresa ERIC G SILVA PAPELARIA 
ARMARINHO E INFORMÁTICA -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  
1496.11.07.689.2019 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 05 de Novembro de  2019. 

Leandro Mendonça -   Presidente  da COPEC.

EXTRATO DA ATA DA 179ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 179ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 03 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 08 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 180ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 180ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 08 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 08 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 181ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
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Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 181ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 10 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 15 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 182ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 182ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 15 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 

Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 15 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 183ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – 
JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 183ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 18 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 23 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 184ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado 
dos julgamentos dos recursos de infrações de trânsito 
interpostos.

Extrato da Ata da 184ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do município 
de Camaçari, realizado em 23 de outubro de 2019, às 12:00h, 
na Avenida Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, para proceder 
os julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:
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Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 23 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 185ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 185ª Sessão Ordinária da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI do município de Camaçari, 
realizado em 25 de outubro de 2019, às 12:00h, na Avenida Jorge 
Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, 
CEP:42802-590, neste município, onde se reuniram em sessão 
pública, os membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 30 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 186ª SESSÃO ORDINÁRIA DA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 186ª Sessão Ordinária da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI do município de Camaçari, 
realizado em 30 de outubro de 2019, às 12:00h, na Avenida Jorge 
Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, 
CEP:42802-590, neste município, onde se reuniram em sessão 
pública, os membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor recurso 
em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 289 do 
Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 30 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI
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