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V- Afro-brasileiros, afrodescendentes: as pessoas que se 
classificam como tais ou como negros, pretos, pardos ou 
por definição análoga.
VI- Políticas públicas: as ações, iniciativas e programas 
adotados pelo Município no cumprimento de suas 
atribuições institucionais.
VII- Ações afirmativas: as políticas públicas adotadas 
pelo Município para a correção e reparação das 
desigualdades raciais e religiosas e para a promoção de 
igualdade de oportunidades.

Art. 3º É dever do Município e da sociedade garantir a 
igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo 
cidadão brasileiro, independentemente da etnia, raça, 
religião, gênero ou cor da pele, o direito a participação na 
comunidade, especialmente nas atividades política, 
econômica, empresarial, educacional, cultural e 
esportiva, defendendo sua dignidade e seus valores 
religiosos e culturais.

Art. 4º Além das normas constitucionais relativas aos 
princípios, direitos e garantias fundamentais, aos direitos 
sociais, econômicos, culturais e de liberdade de 
expressão, o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e 
Religiosa adota como diretriz político-jurídica, a 
reparação, compensação e inclusão das vítimas de 
desigualdade e a luta pela igualdade racial e religiosa.

Art. 5º  A part ic ipação dos afro-brasi leiros, 
afrodescendentes e dos povos de comunidades 
tradicionais em condições de igualdade de 
oportunidades, na vida econômica, social, política e 
cultural do Município será promovida, prioritariamente, 
por meio de:
I- Inclusão da dimensão racial nas políticas públicas de 
desenvolvimento econômico e social;
II- Adoção de ações afirmativas voltadas para o combate 
à discriminação, ao ódio religioso, às desigualdades 
raciais e de gênero;
III- Adequação das estruturas institucionais do Município, 
qual seja, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como a sociedade civil e do âmbito privado, para o 
enfrentamento e a superação das desigualdades raciais 
e religiosas decorrentes do preconceito e da 
discriminação racial;
IV- Promoção de iniciativa legislativa para aperfeiçoar o 
combate à discriminação racial e religiosa e às 
desigualdades raciais em todas as suas manifestações 
individuais, institucionais e estruturais;
V- Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e 
institucionais que impedem a representação da 
igualdade racial nas esferas pública e privada;
VI- Estímulo, apoio e fortalecimento das políticas 
públicas nacionais e das iniciativas oriundas da 

LEI N° 1602/2019
      DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a Lei que altera dispositivos do 
Estatuto Municipal da Igualdade Racial e 
Religiosa, para combater a discriminação 
racial, a intolerância religiosa e as 
desigualdades estruturais e de gêneros que 
atingem os afro-brasileiros, incluindo a 
dimensão racial nas políticas públicas e 
outras ações desenvolvidas pelo Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que 
a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE, DEFINIÇÕES E DIRETRIZES

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto Municipal da Igualdade 
Racial e Religiosa, para combater a discriminação racial e 
religiosa e as desigualdades estruturais e de gênero que 
atingem os afro-brasileiros, incluindo a dimensão racial 
nas políticas públicas e outras ações desenvolvidas pelo 
Estado.

Art. 2º Para os fins deste Estatuto, considera-se:
I- Racismo: ideologia baseada em teorias e crenças que 
estabelecem hierarquias entre raças e etnias e que 
historicamente tem resultado em desvantagens sociais, 
econômicas, políticas, religiosas e 
II- culturais para pessoas e grupos étnicos raciais 
específicos por meio da discriminação, do preconceito e 
da intolerância;
III- Discriminação racial: toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, religião, 
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por 
objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em igualdade de condições, de direitos 
humanos, dos direitos das políticas públicas e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou 
privada;
IV- Desigualdade racial: as situações de diferenciação 
econômica, de acesso, gozo de bens, serviços e 
oportunidades, na esfera pública e privada;
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sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade 
de oportunidades e ao combate às desigualdades raciais 
e religiosas, inclusive mediante a implementação de 
incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no 
acesso aos recursos e contratos públicos;
VII- Implementação de ações afirmativas destinadas 
ao enfrentamento das desigualdades raciais e religiosas 
nas esferas da educação, cultural, esporte, lazer, 
segurança, saúde, trabalho, meios de comunicação de 
massa, comunidades de povos tradicionais, acesso à 
justificativa, financiamentos públicos, contratação 
pública de serviços e obras, entre outras.
§1º Os programas de ações afirmativas constituir-se-ão 
em imediatas iniciativas reparatórias, destinadas a iniciar 
a correção das distorções e desigualdades raciais e 
religiosas derivadas da escravidão, ódio religioso e 
demais práticas discriminatórias racial e religiosamente 
adotadas, na esfera pública e na esfera privada, durante 
o processo de formação social do Brasil, e poderão 
utilizar-se estipulação de cotas para a consecução de 
seus objetivos.
§ 2º As iniciativas de que trata o caput desse artigo, 
nortear-se-ão pelo respeito à proporcionalidade entre 
homens e mulheres afro-brasileiros, com vistas a garantir 
a plena participação da mulher afro-brasileira como 
beneficiária deste Estatuto.

Art. 6º Fica o Poder Executivo municipal responsável a 
instituir o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial e Religiosa, de caráter deliberativo, permanente e 
consult ivo, compostos por igual número de 
representantes de órgãos e entidades públicas e de 
organizações da Sociedade civil, representativas dos 
povos de comunidades tradicionais afro-brasileiras, que 
deverá ser presidido após eleição entre seus membros.
Parágrafo Único – A organização do Conselho será feita 
por regimento próprio.

Art. 7º Fica o Conselho de Promoção da Igualdade Racial 
e Religiosa autorizado a formular, supervisionar e avaliar 
as políticas de combate à desigualdade e à discriminação 
racial e religiosa.

Art. 8º O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial fica autorizado a promover, em conjunto com os 
Secretários Municipais, as articulações necessárias à 
implementação da política municipal de combate à 
discriminação racial e religiosa.

CAPÍTULO II
DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Art. 9º É competência do Poder Público incentivar e 
apoiar ações socioeducativas realizadas por povos de 
comunidades tradicionais que desenvolvem atividades 
voltadas para a inclusão social e socioeducativa, 
mediante cooperação técnica, intercâmbio e convênios, 
entre outros mecanismos.

Art. 10º Os planos plurianuais e os orçamentos anuais do 
municíp io deverão prever recursos para a 
implementação dos programas de ação afirmativa a que 

se refere o inciso VII do art. 5º desta Lei e de outras 
políticas públicas que tenham como objetivo promover a 
igualdade de oportunidades e a inclusão social da 
população afro-brasileira, especialmente nas seguintes 
áreas:
I- Promoção da igualdade de oportunidades em 
educação, emprego, moradia e empreendedorismo;
II- Financiamento de pesquisas nas áreas de 
educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades, em especial das 
comunidades afro-brasileiras;
III- Incentivo à criação de programas e veículos de 
comunicação, destinados à divulgação de matérias 
relacionadas aos interesses da população afro-brasileira.
IV- Incentivo à criação e manutenção de 
microempresas administradas por afro-brasileiros;
V- Iniciativas que incrementem o acesso e a 
permanência dos afro-brasileiros nos níveis de 
escolaridade fundamental, médio, técnico e superior;
VI- Apoio a programas municipais e de entidades da 
sociedade civil voltados para a promoção de igualdade de 
oportunidades para a população afro-brasileira;
VII- Apoio a iniciativas em defesa da cultura, 
memória e transições africanas e afro-brasileiras.
§ 1º O Poder Executivo fica autorizado a adotar medidas 
que garantam, em cada exercício, a transparência na 
alocação e execução dos recursos necessários ao 
financiamento das ações previstas neste Estatuto, 
explicitando, entre outros, a proporção dos recursos 
orçamentários destinados aos programas de promoção 
da igualdade racial, especialmente nas áreas de 
educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento 
agrário, habitação popular, desenvolvimento regional, 
cultura, esporte e lazer.
§ 2º Durante os cinco primeiros anos, a contar do 
exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os 
órgãos do Poder Executivo Municipal que desenvolvem 
políticas e programas nas áreas referidas no §1º, ficam 
autorizados a garantir em seus orçamentos anuais a 
participação crescente dos programas de ação afirmativa 
referidos no inciso VII do art. 4º.
§ 3º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a adotar 
as medidas necessár ias para a adequada 
implementação do disposto neste artigo, estabelecendo, 
inclusive o patamar a partir do qual cada órgão deverá 
garantir a participação crescente dos programas de 
ações afirmativas nos orçamentos anuais a que se refere 
o § 2.

Art. 11 Sem prejuízo à destinação de recursos ordinários, 
poderão ser consignados nos orçamentos fiscais e da 
seguridade social, para financiamento das ações de que 
trata o art. 27:
I- Recursos municipais próprios;
II- Doações voluntárias de particulares;
III- Doações de empregos privados e organizações não 
governamentais, nacionais e internacionais;
IV- Doação voluntária de fundos nacionais;

Art. 12 O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial poderá pronunciar-se mediante parecer, sobre a 
programação das ações referidas no art. 27 nas 
propostas orçamentárias do Município.
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Art. 13 Entre os beneficiários das iniciativas de promoção 
da igualdade racial terão prioridade os que sejam 
identificados como pretos, negros ou pardos no registro 
de nascimento, e que, de acordo com os critérios que 
presidem a formulação do Índice de Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, situem-se abaixo da linha de pobreza.

Art. 14 É assegurada a assistência religiosa aos 
praticantes de qualquer religião internados em hospitais 
ou em outras instituições de internação coletiva, 
respeitadas as normas sanitárias, inclusive aqueles 
submetidos a pena privativa de liberdade.

Art. 15 OPoder Público deverá coibir a utilização de suas 
mídias institucionais, bem como daqueles que recebam 
incentivos do erário, para difusão de proposições, 
imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo 
ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados em 
religiosidade, limitando-se a não atingir a crença de 
qualquer religião.

TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS

CAPÍTULO I
DO ACESSO A SAÚDE

Art. 16 O direito à saúde dos afro-brasileiros e afro-
descendentes será garantido pelo Município mediante 
políticas sociais e econômicas destinadas à redução do 
risco de doenças e outro agravos.

Art. 17 O quesito raça/cor, etnia, de acordo com a 
autoclassificação, e o quesito gênero serão 
obrigatoriamente introduzidos e coletados, em todos os 
documentos em uso no Sistema Único de Saúde, geridos 
pelo Município, tais como:
I- Prontuários médicos;
II- Fichas de notificação de doenças;
III- Formulários de resultados de exames laboratoriais;
IV- Inquéritos epidemiológicos;
V- Estudos Multicêntricos;
VI- Pesquisas básicas, aplicadas e operacionais;
VII- Qualquer outro instrumento que produza informação 
estatística.

Art. 18 O Poder Executivo incentivará a pesquisa sobre 
doenças prevalentes na população afro-brasileira e 
afrodescendentes, bem como desenvolverá programas 
de educação e de saúde e campanhas públicas de 
esclarecimento que promovem a sua prevenção e 
adequado tratamento.
Parágrafo Único – As doenças prevalentes na 
população afro-brasileira e os programas mencionados 
no caput deste artigo integrarão os programas de cursos 
e treinamentos para os agentes municipais da área de 
saúde.

Art. 19 A rede municipal de saúde pública que realiza 
parto fará exames laboratoriais nos recém-nascidos para 
o diagnóstico de hemoglobinopatias, em especial o traço 
falciforme e a anemia falciforme.

Art. 20 O quesito raça/cor será obrigatoriamente 
introduzido e coletado, de acordo com a auto 
classificação, em todos os documentos em uso nos 
sistemas de informação de seguridade social na esfera 
de competência do município.

Art. 21 O município deverá garantir a participação de 
lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde 
da população negra nas instâncias de participação e 
controle social do Sistema Único de Saúde.

Art. 22 Desenvolvimento de processos de informação, 
comunicação e educação para contribuir com a redução 
das vulnerabilidades da população negra.

CAPÍTULO II
DO ACESSO À EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER

Art. 23 A população afro-brasileira e indígena tem direito 
a participar de atividades educacionais, culturais, 
esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e 
condições, visando apreservação da cultura indígena, 
garantindo sua contribuição para o patrimônio cultural de 
sua comunidade e da sociedade brasileira.
§ 1º O Governo municipal deve promover o acesso, as 
políticas de inclusão e permanência da população afro-
brasileira ao ensino público, às atividades esportivas e de 
lazer e apoiar a iniciativa de entidades que mantenham 
espaço para promoção social dos afro-brasileiros.
§2º Nas datas comemorativas de caráter cívico, as 
inst i tuições de ensino municipal convidarão 
representantes da população afro-brasi leira, 
afrodescendentese indígenas para debater com os 
estudantes suas vivências relativas ao tema em 
comemoração e aos aspectos identitários.
§3º É facultado aos tradicionais mestres de capoeira, 
reconhecidos pública e formalmente pelo seu trabalho, 
atuar como instrutores desta arte-esporte nas instituições 
municipais de ensino públicas e privadas.

Art. 24  Para o perfeito cumprimento do disposto no artigo 
anterior, o Poder Executivo Municipal desenvolverá 
campanhas e programas educativos, inclusive nas 
escolas, para que haja a efetiva aplicabilidade das leis nº 
10.639/03 e nº 11.645/08, visando garantir a 
solidariedade aos membros da população afro-brasileira, 
para que façam parte dos programas de proteção e 
conscientização da cultura negra, bem como garantir a 
participação da cultura em toda a sociedade.

Art. 25 A Secretaria de Educação fica autorizada a incluir 
o quesito raça/cor, a ser preenchido de acordo com a auto 
declaração, bem como o quesito gênero em todo 
instrumento escolar de coleta de dados.

Art. 26 Ao Governo Municipal fica a obrigação de 
promover cursos voltados a qualificação específica no 
combate ao racismo, para os professores da rede 
municipal 

Art. 27 O Poder Público estimulará e apoiará ações 
socioeducativas realizadas por entidades do movimento 
negro que desenvolvam atividades voltadas para a 
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inclusão social, mediante cooperação técnica, 
intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros 
mecanismos.

CAPÍTULO III
DA DEFESA DA MULHER NEGRA

Art. 28 O Poder Público se responsabilizará e apoiará a 
plena inclusão da mulher afro-brasileira, incluindo as 
albinas e as mulheres transexuais como beneficiárias 
deste Estatuto da Igualdade Racial e Religiosa, e, em 
particular, assegurará: 
I- A promoção de pesquisas que tracem o perfil de 
enfermidades adquiridas e/ou genéticas da mulher afro-
brasileira a fim de tornar mais eficazes as ações 
preventivas e curativas.
II- O atendimento em postos de saúde dentro de toda 
área municipal, dotados de aparelhagem para prevenção 
do câncer ginecológico e de mama.

Art. 29 O Município de Camaçari fica responsável por 
oferecer atenção às mulheres em situação de violência, 
seja ela física, moral, psicológica e/ou econômica, 
garantindo também instituir e efetivar políticas de 
prevenção e combate aos crimes sexuais em todo o 
território municipal.

Art. 30 O Poder Público compromete-se com a criação e 
efetivação de eventos compostos por feiras criativas com 
empreendedoras periféricas e também atrações sócio 
artísticas e culturais.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS LGBTQI+

Art. 31 É dever do município criar mecanismos para 
evitar a desigualdade e constrangimento da população 
LGBTQI+ negra nos órgãos públicos.

Art. 32 Fica garantido a porcentagem racial da população 
LGBTQI+ negra no Centro LGBTQI+, visando a inserção 
para os autodeclarados.

Art. 33 O Município de Camaçari é responsável pela 
implementação de políticas voltadas para a inclusão da 
população LGBTQI+ negra no mercado de trabalho.

Art. 34 O Município deverá criar instrumentos para 
garantir a inserção da população LGBTQI+ negra para 
que se encaixe nos regulamentos dos LGBTQI+.

Art. 34-A O Poder Executivo Municipal, no uso do Poder 
Regulamentar previsto no Art. 84, IV da CRFB/88, 
expedirá decreto com regulamentos para a fiel execução 
desta Lei, dentro dos limites legais.
Parágrafo único. Avaliada efetiva necessidade, poderá 
o Poder Executivo encaminhar projeto de lei específico à 
Câmara Municipal, a fim de dispor demais medidas 
necessárias que exorbitem do poder conferido pelo caput 
deste artigo.

CAPÍTULO V
DAS LIBERDADES DE CRENÇA E RELIGIÃO

Art. 35O reconhecimento da liberdade de consciência e 
de crença e da dignidade dos cultos e religiões praticados 
no Brasil, incluindo-se a de matriz africana, deve orientar 
a ação do Município em defesa da liberdade de escolha e 
de manifestação de filiação religiosa, individual e coletiva, 
em público ou em ambiente privado.

Art. 36O direito à liberdade de consciência e de crença e 
ao livre exercício das religiões compreende, inclusive 
afro-brasileiras:
I- As práticas litúrgicas e as celebrações comunitárias, 
bem como a fundação e manutenção, por iniciativa 
privada, de espaços reservados para tais fins;
II- A celebração de festividades e cerimônias de acordo 
com os preceitos das religiões existentes;
III- A fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de 
instituições beneficentes ligadas às religiões, inclusive de 
matrizes africanas;
IV- A produção, a aquisição e o uso de artigos e materiais 
religiosos adequados aos costumes e as práticas 
litúrgicas das religiões;
V- A produção e a divulgação de publicações 
relacionadas com exercício e a difusão das diversas 
espiritualidades praticadas.

Art. 37 O município adotará as medidas necessárias para 
o combate à intolerância com as religiões, especialmente 
com o objetivo de:
I- Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras 
e outros bens de valor artístico e cultural, os 
monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos 
vinculados às religiões de povos de comunidades 
tradicionais;
II- Assegurar a participação proporcional de 
representantes das religiões de povos de comunidades 
tradicionais, ao lado da representação das demais 
religiões, em comissões, conselhos e órgãos, bem como, 
em eventos e promoções de caráter religioso.

CAPÍTULO VI
DO TERRITÓRIO

Art. 38 Os programas, projetos e outras ações do 
governo nacional, estadual e municipal realizadas no 
âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS), devem considerar as peculiaridades 
sociais, econômicas e culturais da população negra.

Art. 39 Os critérios para o território ser considerado 
quilombo urbano serão estabelecidos após diagnóstico 
socioterr i tor ial  real izado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES.

CAPÍTULO VII
DO MERCADO DE TRABALHO

Art. 40 O Município de Camaçari é responsável pela 
implementação de políticas voltadas para a inclusão de 
povos de comunidades tradicionais no mercado de 
trabalho.

Art. 41 É dever do poder público em conjunto com a 
sociedade civil organizada adotar políticas e programas 
de formação profissional voltados para a geração de 
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emprego, renda e mercado empreendedor para as 
comunidades tradicionais.
§ 1º A igualdade de oportunidades será lograda mediante 
a adoção de políticas e programas de formação 
profissional, de emprego e de geração de renda voltados 
para os povos de comunidades tradicionais.
§ 2ºA contratação preferencial na esfera da 
administração pública far-se-á por meio de normas já 
estabelecidas por atos administrativos.
§ 3º O governo municipal fica autorizado a estimular, por 
meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo 
setor privado.
§ 4º As ações de que trata o caput deste artigo, 
assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero 
entre os beneficiários.

Art.42 A implantação de medidas que assegurem a 
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para 
os afro-brasileiros na Administração Pública Federal 
obedecerá, conforme regulamento as seguintes 
diretrizes:
I- Para aquisição de bens e serviços pelo setor público, 
assim como nas transferências e nos contratos de 
prestação de serviços técnicos com empresas nacionais 
e internacionais e organismos internacionais, será 
exigida das empresas que se beneficiem de incentivos 
governamentais ou sejam fornecedoras de bens e 
serviços, a adoção de programação de igualdade racial;
II- O preenchimento de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS da 
administração pública centralizada e descentralizada, 
observará a reserva da cota inicial de, no mínimo, trinta 
por cento de afro-brasileiros.

Art. 43 O preenchimento das vagas oriundas de 
concursos públicos da administração pública municipal 
centralizada e descentralizada observará a reserva de 
uma cota de trinta por cento para afro-brasileiros.

Art. 44 As empresas privadas, com mais de dez 
funcionários que contratem a administração pública 
municipal ou possuam incentivos fiscais municipais são 
obrigadas a reservar uma cota de, no mínimo, trinta por 
cento para trabalhadores afro-brasileiros.
Parágrafo único –Na data de publicação desta Lei as 
empresas privadas, que usufruam de benefícios fiscais 
municipais, inclusive para fins de renovação de pleitos, 
poderão se valer da declaração de raça e gênero dos 
empregados efetivos para comprovar o cumprimento da 
cota estabelecida neste artigo.

Art. 45 A Câmara Municipal fica autorizada a instituir a 
Ouvidoria Permanente em defesa da igualdade racial, 
como órgãos pluripartidários, para receber e investigar 
denúncias de preconceito e descriminação com base em 
etnia, raça, corou religião, e acompanhar a 
implementação de medidas para a promoção da 
igualdade racial e religiosa.
Parágrafo único – A Câmara organizará sua Ouvidoria 
Permanente em defesa da igualdade racial na forma 
prevista pelo seu Regimento Interno.

CAPÍTULO VIII
DO COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL

Art. 46 O Estado promoverá a adequação dos serviços 
públicos ao princípio do reconhecimento e valorização da 
diversidade e da diferença racial, religiosa e cultural, em 
conformidade com o disposto neste Estatuto. 

Art. 47 - No contexto das ações de combate ao racismo 
institucional, o Estado desenvolverá as seguintes ações:
 I - articulação com gestores municipais objetivando a 
definição de estratégias e a implementação de planos de 
enfrentamento ao racismo institucional, compreendendo 
celebração de acordos de cooperação técnica para este 
fim; 
II - campanha de informação aos servidores públicos 
visando oferecer subsídios para a identificação do 
racismo institucional; 
III - formulação de protocolos de atendimento e 
implementação de pesquisas de satisfação sobre a 
qualidade dos serviços públicos estaduais com foco no 
enfrentamento ao racismo institucional. 

Art. 48 Os programas de avaliação de conhecimentos 
em concursos públicos e processos seletivos em âmbito 
municipal abordarão temas referentes às relações 
étnico-raciais, à trajetória histórica da população negra 
no Brasil e na Bahia, sua contribuição decisiva para o 
processo civilizatório nacional, e políticas de promoção 
da igualdade racial e de defesa de direitos de pessoas e 
comunidades afetadas pelo racismo e pela discriminação 
racial, com base na legislação estadual e federal 
específica. 

Art. 49 O Estado disponibilizará cooperação técnica aos 
Municípios tendo em vista a implantação de programa de 
combate ao racismo institucional. 

Art. 50 O município promoverá aos servidores oferta de 
cursos de capacitação e aperfeiçoamento para o 
combate ao racismo institucional, que poderá ser um dos 
requisitos em processos de promoção dos servidores 
públicos estaduais.

Art. 51 A eficácia do combate ao racismo institucional 
será considerado um dos critérios de avaliação externa e 
interna da qualidade dos serviços públicos municipais.

Art. 52 O município adotará medidas para coibir atos de 
racismo, discriminação racial e intolerância religiosa 
pelos agentes e servidores públicos municipais, 
observando-se a legislação pertinente para a apuração 
da responsabilidade administrativa, civil e penal, no que 
couber.

Art. 53 Caso da aplicação dos percentuais do sistema de 
cotas previstos nesta Lei, resultar números fracionários 
serão observados os seguintes critérios:
I- Se a parte fracionária for inferior a um meio, será 
desprezada;
II- Se a parte fracionária for igual ou superior a um meio, 
será adotado o número inteiro imediatamente superior.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54 As medidas instituídas nesta lei não excluem 
outras em prol da população afro-brasileira que tenham 
sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, do 
Estado, ou do Município.

Art. 55 O Poder Público criará instrumentos para aferir a 
eficácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará 
seu monitoramento constante, com a emissão de 
relatórios periódicos.

Art. 56  Esta Lei entrará em vigor após decorridos 
noventa dias de sua publicação oficial.

Art. 57  Ficam revogadas todas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1603/2019
      DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera e acrescenta dispositivos à Lei 
Municipal n.º 1233, de 12 de junho de 2012, 
que autoriza as indenizações necessárias à 
realização do Programa Municipal de 
Urbanização Integrada na Bacia do Rio 
Camaçari e seus afluentes, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei Municipal nº 1233, de 12 de junho de 2012, 
passa a vigorar com as seguintesalterações:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
indenizar os possuidores e proprietáriosde terras com 
suas acessões físicas, inclusive as benfeitorias 
edificadas, mesmo em situações irregulares de posse, 
cujos ocupantes tenham construído unidades 
residenciais e/ou comerciais que devam ser 
removidaspara realização do Programa Municipal de 
Urbanização Integrada na Bacia doRio Camaçari e seus 
afluentes, exclusivamente situadas na poligonal 
indicadaem Decreto do Poder Executivo, que declare de 
utilidade pública para fins dedesapropriação a Zona de 
Interesse Social da Bacia do Rio Camaçari, no Município 
de Camaçari-Ba.

Art. 2º. A indenização às benfeitorias dos posseiros em 
situação irregular quetiverem suas residências e/ou 
estabelecimentos comerciais removidos para 

arealização do Programa Municipal de Urbanização 
Integrada na Bacia do RioCamaçari e seus afluentes 
s o m e n t e  s e r ã o  c o n c e d i d a s  à q u e l e s  q u e  
comprovemresidência/ou atividade comercial no local a, 
no mínimo, de 12 (doze) meses.
Art. 2º-A. Para os fins das indenizações previstas no 
artigo anterior, deverão serinstaurados processos 
administrativos para avaliação das benfeitorias, a 
serefetivada por comissão designada para essa 
finalidade, onde será mensurado oque foi erguido, suas 
características e padrão construtivo, acervo fotográfico e 
adocumentação com anuência dos envolvidos.
Art. 3º (...)
§2º - Para a concessão do benefício, será necessário o 
beneficiado estar com sua propriedade ou posse 
cadastrada pela equipe da Secretaria de Infraestrutura - 
SEINFRA.

Art. 4º. As despesas decorrentes das indenizações 
previstas nesta Lei correrão à conta da Dotação 
Orçamentaria da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, 
a qualse incumbirá de viabilizar e controlar, dentro dos 
ditames legais, o pagamentodas indenizações de que 
trata esta Lei.
.........................................................................................
..................................
Art. 2º.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º.Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

                                           

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2019

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

NOMEAR ANA CAROLINA MENDES VISONI, 
para o cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Infraestrutura - 
SEINFRA, em 02 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

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

NOMEAR EDIMILSON BOMFIM DOS SANTOS, para o 
cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, da 
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 
08 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR JACINTO DE LIMA ARAÚJO NETO, para o 
cargo de Assessor Especial do Executivo, Símbolo GES 
I-B, da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES, em 01 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR MARGARIDA SUZANA DE MOURA 
GALVÃO, para o cargo de Assistente de Secretário, 

Símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, em 01 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR GENIVALDO SILVA SANTOS, para o cargo de 
Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR TANIA CRISTINA CALDAS NERY, para o cargo 
de Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, em 08 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:
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NOMEAR ELINEI BRITO DE SOUZA, para o cargo de 
Assessor Técnico I, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Saúde – SESAU, em 04 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR MAISA MORAIS ALVES FEITOSA, para o 
cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SEDEC, 
em 08 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR JARBAS DIAS PEREIRA, para o cargo de 
Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES em 04 de 
julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR SELMA DOS SANTOS FERREIRA, para o 
cargo de Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, em 08 de 
julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR LEILA GAZEL OLIVEIRA DE ASSIS, para o 
cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, em 08 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR PRISCILA CELINA DOS SANTOS DA SILVA, 
para o cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES, em 08 de julho de 2019.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR ALMIRO BARREIROS GOMES, para o cargo 
de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
em 09 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR LAERTE DA SILVA MUTI, para o cargo de 
Coordenador, Símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico – SEDEC, em 09 de 
julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR LEANDRO SILVA CERQUEIRA, para o 
cargo de Secretário Executivo III, Símbolo GAS V, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES, em 10 de julho de 
2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR SENOBIO ALVES FREITAS JÚNIOR, 
para o cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social 
e Cidadania – SEDES, em 11 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2019

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

N O M E A R  U B I R A J A R A  F E R R E I R A  
MONTENEGRO, para o cargo de Gerente, Símbolo 
GES IV, da estrutura da Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, em 10 de julho de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2019.
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR DAVID LUIZ FRANCO, para o cargo de 
Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Turismo - SETUR, em 11 de julho de 
2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR TUNIVAL DE SENA DAS VIRGENS, 
para o cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social 
e Cidadania – SEDES, em 12 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR DALETE SANTANA DOS SANTOS 
BARBOSA, para o cargo de Coordenador, Símbolo 
GES II, da estrutura da Secretaria do Governo – 
SEGOV, em 12 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2019

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

NOMEAR ILMA DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA, 
para o cargo de Coordenador, Símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social 
e Cidadania – SEDES, em 12 de julho de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
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NOMEAR VALDICELIA DE SOUZA NEVES, para o 
cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES, em 12 de julho de 
2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 006/2019
21 DE NOVEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA,  no uso de suas atribuições legais, e com 

fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

Art. 1° - Designar JÉSSICA CARLA PINHEIRO 

RIBEIRO, ocupante do cargo Coordenadora de Proteção 

Básica e SANTIANE ARAÚJO GODINHO, ocupante do 

cargo de Assistente Social para serem representantes da 

Prefeitura Municipal de Camaçari, junto ao Ministério da 

Mulher da Família e dos Direitos Humanos-MDH, para 

praticar todos os atos necessários à efetivação e 

recebimento do conjunto de equipamentos destinados à 

implantação do Programa Viver – Envelhecimento Ativo e 

Saudável.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

Art. 3° - Ficam revogadas as demais disposições em 

contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

 ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 144/2019
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
serv idores  púb l i cos  mun ic ipa l  
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.”

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

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

CONSIDERANDO que foi oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa a todos os 
servidores, na hipótese de revisão da nota da 
referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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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 – Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.
  

PUBLIQUE-SE

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA              
Secretário da Administração

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
À PORTARIA N.° 134/2019

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições RE-RATIFICA a Portaria 134/2019, a 
qual nomeia servidores para comporem a 
Comissão de Recebimento de Material de 
Consumo da Secretaria da Administração, 
prevista na Lei 8.666/1993, art. 15, § 8º, na seguinte 
forma:
ONDE SE LÊ:
(…)
HÉLIO JORGE VIEIRA DOS SANTOS - Mat. 
820930
(…)

LEIA-SE
(…)
HÉLIO JORGE VIEIRA DOS SANTOS - Mat. 
830392
(…)
Permanecem inalterados os demais termos 
daquela Portaria.

CAMAÇARI, 04 DE NOVEMBRO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00637.11.07.689.2017

MTGAS COMÉRCIO DE GLP LTDA – ME
CNPJ: 13.486.761/0001-47
RUA ALAMEDA, QUADRA 28, LOTES 25 E 
26, LOTEAMENTO ESPAÇO ALPHA, BAIRRO 
DO LIMOEIRO, CAMAÇARI – BAHIA
CEP: 42.800-130

N O T I F I C A Ç Ã O

A Prefeitura Municipal de Camaçari, por 
intermédio da Secretaria Municipal da Fazenda, 
vem diante do retardo da execução do objeto da 
Ata de Registro de Preço nº 220/2016, oriundo do 
Pregão Presencial nº 061/2016 – COMPEL, 
Processo Licitatório nº 0536/2016, cujo objeto é o 
Registro de Preços para o fornecimento de tickets 
(vale gás) e aquisição de vasilhames visando 
atender as demandas da Administração direta e 
indireta deste Município, vem NOTIFICAR à 
MTGAS COMÉRCIO DE GLP LTDA – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita na Junta Comercial do Estado da Bahia, 
CNPJ nº 13.486.761/0001-47, na pessoa do seu 
representante legal, Sr. PERICLES ALMEIDA DA 
CONCEIÇÃO, sócio-proprietário, acerca da 
aplicação da penalidade prevista no artigo 7º, da 
Lei Federal nº 10.520/2002, com o art. 63, da Lei 
Municipal nº 803/2007, Decretos Municipais nº 
4.183/2006 e 4862/2010, juntamente com o 
Parecer nº 2538/2018 da Procuradoria Geral do 
Município, no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global do contrato, cuja quantia 
deverá ser recolhida aos cofres públicos 
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da publicação, sob pena de inscrição em 
Divida Ativa.  

Camaçari, 31 de outubro de 2019.

Geisa Silva Nascimento Coelho
Coordenadoria de Divida Ativa
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PORTARIANº 11/2019
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019

O Secretário de Habitação do Município de 
Camaçari, EstadodaBahia, no uso de suas 
atribuições

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidoresEDMILSON 
RIBEIRO LIMA, matrícula 617126, SILENE 
FERREIRA LUZ, matrícula 62652 e JEAN 
BONFIM AQUINO matrícula 060619para formar 
Comissão de Apuração de Processos 
Administrativos referentes a Secretaria de 
Habitação de Camaçari – Ba.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigorna data de 
sua publicação revogada as disposições em 
contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 20 DE 
NOVEMBRO DE 2019.

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 24/2019                 
21 DE NOVEMBRO DE 2019

Divulga a lista final dos vencedores 
do Edital de Concurso nº 002/2019 
– Fotografe Camaçari 3ª Edição, 
Processo Nº 00457.11.07.611.2019.

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria 
de Cultura - CEASC, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Decreto nº 7049/2019 
de 13 março de 2019, e ainda

CONSIDERANDO a necessidade de dar 
publicidade aos atos inerentes a cada etapa do 
presente edital de concurso;

CONSIDERANDO que foram ultrapassadas 
todas as etapas e prazos recursais previstos no 
presente Edital;

CONSIDERANDO, finalmente, que conforme 
previsão do item 6.3.7 do já referido edital, todos 
os vencedores já fizeram a devida comprovação 
documental exigida para o recebimento do 
prêmio, 

RESOLVE:

Art. 1º –  Divulgar, no anexo único da presente 
Portaria, a lista final dos vencedores, em cada 
categoria, bem como dos professores 
orientadores na categoria Estudantil, do Edital 
de Concurso nº 002/2019 - Fotografe Camaçari 
3ª Edição, após a devida comprovação 
documental.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

CAD.: 829677 

ANEXO ÚNICO

LISTA FINAL DOS VENCEDORES - EDITAL DE 
CONCURSO Nº 002/2019 -FOTOGRAFE 
CAMAÇARI -  3ª EDIÇÃO
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AVISO DE PRORROGAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 

N.º 0004/2019 - COMPEL 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
foi PRORROGADO por mais 90 (noventa) dias o 
CREDENCIAMENTO nº 004/2019 – COMPEL, para 
contratação de pessoas jurídicas para a prestação de 
serviços de saúde no Município de Camaçari, com base 
nas necessidades complementares da rede pública e nos 
preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais 
do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 
de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. O edital e seus anexos estão disponibilizados no 
Portal de Compras da Prefeitura de Camaçari 

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Ana Carla Costa 
Paim - Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação – Compel. Camaçari, 21 de 
novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0213/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
suplementos nutricionais para atendimento ao Programa 
de Complementação Alimentar, destinados aos 
indivíduos portadores de intolerâncias e alergias 
alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios do 
metabolismo do aparelho digestivo e indivíduos com 
desnutrição grave ou patologias com aumento da 
demanda nutricional, como câncer e Diabetes Mellitus 
em tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçari-Ba da Secretaria de Saúde do 
município. Acolhimento: 05/12/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 05/12/2019, às 13h30min; 
Disputa: 05/12/2019, às 14h30min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0251/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de preços 
para aquisição de sonda nasogastrica, para atender as 
Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 
Abertura: 06/12/2019 às 09h00min (HORARIO LOCAL) 

– Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6880/6717. Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 252/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de pilhas e baterias, para atender as Unidades 
da Rede Municipal de Saúde do município de Camaçari-
BA. Acolhimento: 04/12/2019 a partir das 09h00min; 
Abertura: 05/12/2019, às 09h00min; Disputa: 
05/12/2019, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 794058. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 255/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
produção de eventos, para realizar a “MOSTRA 
CULTURAL DA SECULT 2019”. Abertura: 05/12/2019 
às 09h00min (HORARIO LOCAL) – Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/6717. Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da 
COMPEL.

PORTARIA Nº 106/2019
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

ADiretoriaExecutiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas 
atribuições legais, embasado no Processo de pensão 
por morte nº 00314.07.10.372.2019, com fundamento 
no art. 40, § 2º c/c §§ 7º e 8º da Constituição Federal de 
1988 e art.13, inciso I, art. 21, Inciso II e art. 14, §6°, 
alínea “c”, item “6” da Lei Municipal nº 997/2009, 
alterada pelas Leis Municipais nº 1256/2012, 
1534/2018 e 1565/2018. 

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por 
Morte à senhora MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 
BORGES, (viúva), instituido pelo ex-segurado, 
(aposentado) PAULO BORGES matrícula  593, 
falecido em 18/09/2019, integrado por um 
dependente, no valor de R$ 3.632,73 (três mil, 
seiscentos e trinta e dois reais e setenta e três 
centavos), com base no salário de contribuição do mês 
de setembro de 2019.
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Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-
á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de outubro 
de 2019, data do requerimento.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezenove, por volta das 10h30min, na sala de 
reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente 
os membros do Comitê de Investimentos, ACÁCIA 
CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO e 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a 
presidência do primeiro, estando presentes os 
seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE 
SOUZA, analista em seguro social – economia, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor 
administrativo e financeiro do ISSM, e PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
diretor superintendente e gestor de recursos do 
ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n° 5359/2013, 
após verificação do quórum legal para instalação, 
fo i  es tabe lec ida  a  segu in te  pauta :  a )  
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, pelo 
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, foi dito que solicitou a 
presença dos membros do Comitê de Investimentos 
objetivando monitorar a carteira do ISSM, conforme 
ficou acordado na última reunião extraordinária, 
haja vista que as rentabilidades dos benchmarks 
IMA, IMA-B e IMA-B5+ têm-se apresentado 
negativas no corrente mês. Dada a palavra ao 
analista em seguro social – economia, DIEGO 
SILVA DE SOUZA, o mesmo disse que, após 
análise da carteira do ISSM e diante dos indicadores 
econômicos, sugere que o Comitê de Investimentos 
mantenha a posição atual da carteira do Instituto, 
uma vez que há perspectiva de redução da taxa de 
juros do mês de dezembro/2019, o que, portanto, 

justifica manter a posição atual das aplicações nos 
benchmarcks IMA, IMA-B e IMAB-5+. Na 
oportunidade, a presidente do Comitê de 
Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, apresentou 
relatório da posição atual da carteira do ISSM 
através de demonstrativos de rentabilidade, os 
quais foram analisados pormenorizadamente pelos 
presentes, tendo, em seguida, os membros do 
Comitê de Investimentos, após debates e breves 
considerações, concluído que o cenário político-
financeiro não sofreu nenhuma alteração, levando-
se em consideração o período da última reunião 
extraordinária(14/11/2019) até a presente data, a 
fim de respaldar uma mudança na posição da 
carteira do ISSM, pelo que, desde já, fica designada 
uma nova reunião extraordinária para o dia 
26/11/2019, às 10h00min, para dar continuidade ao 
monitoramento da carteira do Instituto, ao tempo em 
que, na mesma ocasião, será realizada a 11ª 
Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos para 
definição da aplicação dos novos recursos e das 
operações financeiras para o pagamento da folha 
do mês de novembro/2019. E nada mais havendo 
passível de registro, a presidente do Comitê de 
Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos e eu, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na 
qualidade de secretário designado pela Portaria n° 
72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente 
ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

Acácia Chaves Reis

Membro/Presidente

Diego Rodrigues de Magalhães

Membro

Arilene Sena Paolilo

Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos 

Convidado

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Convidado

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado
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