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Municipal e em conformidade com o Decreto-Lei nº 
3365/41,

DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins 
de desapropriação, as áreas das ZEIS da Bacia do Rio 
Camaçari, descritas no Decreto nº 7239/2019, de 04 de 
dezembro de 2019, sob coordenadas UTM 
georreferenciadas pelo Sistema de Projeção Geográfica 
SIRGAS 2000.

Art. 2º Compete à Secretaria de Infraestrutura – 
SEINFRA a identificação das terras, edificações e demais 
benfeitorias situadas no Município de Camaçari, que se 
achem compreendidas dentro dos limites das poligonais 
descritas no Decreto nº 7239/2019, de 04 de dezembro 
de 2019.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial o Decreto nº 7153/2019, de 12 de setembro 
de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, 06 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

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 ALEXSANDRA DOS SANTOS FIGUEREDO, 
para o cargo de Secretária Executiva II, Símbolo GAS IV, 
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

 

LEI N° 1606/2019
      DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhece como de utilidade pública a 
Associação de Apoio Inclusão Social e 
Desenvolvimento Sustentável de 
Camaçari (A Bênção).

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.1° Fica considerada de utilidade pública municipal, a 
Associação de Apoio Inclusão Social e Desenvolvimento 
Sustentável de Camaçari (A Bênção), CNPJ nº 
06.948.732/0001-94, com sede na Rua Acácia Rosa, 
Gleba E, nº33, CEP 42.804-590, Camaçari – BA.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7240/2019
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, as áreas das ZEIS da 
Bacia do Rio Camaçari, descritas no 
Decreto nº 7239/2019, de 04 de dezembro 
de 2019 e revoga o Decreto nº 7153/2019, 
de 12 de setembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe o art. 94, XI da Lei Orgânica 

 

LEI

DECRETOS



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 029/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através do 
Mandado de Segurança, processo de nº 0504691-38.2018. 
8.05.0039, convoca a candidata para o cargo de: TÉCNICO DE 
ATIVIDADE TRIBUTÁRIA para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º andar 
SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 16 a 17/12/2019 
das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00, para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir conforme 
Edital de abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo 
ou no órgão que regulamenta o exercício da profissão, histórico 
e certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
mínima exigida para a função com pré-requisito/escolaridade 
de nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação ou 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com CEP 
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 21 anos), certidão de nascimento, casamento ou 
divórcio, certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade (RG), CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  
e uma foto 3 x 4 recente. 

ATENÇÃO

O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml  e 
realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-social) e 
apresentar o resultado da consulta, esta dever ser impressa.

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do 
edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:18/12/19 a 24/01/2020

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA MÉDICA, 
SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA FROES S/N (CASA 
DO TRABALHO)-CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 
18/12/19  DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 
os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes 

exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia em 
jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;

b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
comcolposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal (para as 
candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 40 anos); 
PSA Total e PSA livre (para os candidatos acima de 40 anos).
CONVOCADO:

TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA

Nº.             Nome     Insc.   Clas.
01 ADRIANA RODRIGUES VIANA 
    DA SILVA                          80762589    31ª

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, automaticamente 
será ELIMINADO do certame – concurso público 001/2013. 
Não haverá prorrogação do referido período, em hipótese 
alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
www.camacari.ba.gov.br a partir de 11/12/2019

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE DEZEMBRO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA 142/2019

Fazenda no período de recesso disciplinado 
pelo Decreto nº  7237/2019, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, em especial no previsto no art. 3º, do Decreto 
nº 7237/2019,

DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
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RESOLVE

Art. 1º - Fica estabelecido o funcionamento normal das 
atividades do serviço público, no âmbito da Secretaria da 
Fazenda, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019, e nos 
dias 02 e 03 de janeiro de 2020, em regime de plantão.

Art. 2º - Os Coordenadores poderão estabelecer critérios 
de compensação, desde que não prejudique o 
desenvolvimento das atividades, com permanência 
mínima de 50% (cinquenta por cento) do quadro.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BAHIA, EM 09 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 143/2019
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados à ORGANIZAÇÃO 
CIVIL E RELIGIOSA EVANGELICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 10197.18.08.216.2019, de 27 
de novembro de 2019,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da 
ORGANIZAÇÃO CIVIL E RELIGIOSA EVANGELICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.248.216/0001-12, inscrições imobiliárias nºs imóveis 
de inscrições nºs 502767, 2043195, 50882, 2042330 e 
2042617, com fulcro no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da 
Constituição Federal de 1988, combinando com o art. 21, 
§1º, da Lei 1.039/2009, Código Tributário Municipal.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 

da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º O reconhecimento da imunidade terá efeitos à 
partir da data de aquisição dos imóveis.

Art. 5º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº. 144/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro n.º 61329 e DIOGENES DE MATOS 
CARVALHO JUNIOR, cadastro 830377, e SERGIO 
HENRIQUE WEBER QUEIROZ, cadastro nº 63968, sob 
a gestão do primeiro, para compor a COMISSÃO DE 
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA INFINITI TECNOLOGIA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 07.973.376/0001-21, para atestar e 
certificar a execução e recebimento dos serviços 
prestados no CONTRATO Nº 0461/2019, que tem como 
objeto fornecimento de uma plataforma de aceleração de 
receitas tributárias, a ser integrada aos sistemas que 
compõem o parque de soluções voltado à gestão 
tributária da Prefeitura Municipal de Camaçari, com o 
objetivo de ampliar a arrecadação através de ações e 
campanhas geradas a a partir de dados das bases 
legadas.

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência até 
31/12/2020.

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no contrato, em 
observância ao cumprimento das regras previstas no 
instrumento contratual.
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Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com a efeitos retroativos à 13/11/2019, data 
de assinatura do contrato.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA Nº 145/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhece a imunidade tributária aos 
impostos e isenção de taxas vinculados 
a o  S E R V I Ç O  N A C I O N A L  D E  
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988, art. 159, V, 
da Lei 1.039/2009, e teor do Processo Administrativo nº 
03927.18.08.216.2019, de 03 de junho de 2019,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária e 
concedida a Isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF em favor do SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 
SENAI, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.795.071/0009-73, 
CGA nº 21412001, com sede na Av. Leste, S/N, Ponto 
Certo, Camaçari/Bahia, CEP: 42.801-170, conforme 
permissivo legal previsto no art. 150, inciso VI, “c” da 
Constituição Federal de 1988, art. 14 do CTN, e art. 159, 
V, da Lei 1.039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º O reconhecimento da imunidade terá efeitos a 
partir de 19/02/2010, data de início das atividades da 
instituição, e a concessão do benefício de isenção da TFF 

terá efeitos a partir da data do pedido, em 03/06/2019. 

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 146/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 
FA M Í L I A  F E L I Z ,  e  d á  o u t r a s  
providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 159, 
inciso IV da Lei 1.039/2009, e do teor do Processo 
Administrativo nº 07055.18.08.849.2019, de 21 de 
março de 2018, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à INSTITUIÇÃO 
FILANTRÓPICA FAMÍLIA FELIZ, entidade associativa 
de direitos sociais, sem fins lucrativos, CNPJ sob o nº. 
14.848.214/0001-27, situada à Rua das Maravilhas, nº 
37, Parque das Mangabas, Camaçari/BA, CEP: 42.800-
970, inscrição mobiliária n.º 28251001, conforme 
previsto no art. 159, inciso V da Lei 1.039/2009.

Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir da data de 
requerimento em 22/11/2018, conforme art. 52, § 5°, da 
Lei n° 1.039/2009, incluído pela Lei nº 1.570, de 
28/12/2018.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da isenção.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 147/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados à IGREJA BATISTA 
SHEKINAH, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 01947.18.08.216.2019, de 21 
de março de 2019,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da 
IGREJA BATISTA SHEKINAH, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 06.219.782/0001-30, inscrições imobiliárias nºs 
imóveis de inscrições nºs 97729, 509612 e 118857, com 
fulcro no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição 
Federal de 1988, art. 159, V e art. 189, IV, da Lei 
1.039/2009, Código Tributário Municipal.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º O reconhecimento da imunidade terá efeitos à 
partir da data de aquisição dos imóveis.

Art. 5º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 148/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa N G BRAS SERVIÇOS 
EIRELI, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 
da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e 
o  t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06507.18.08.705.2019, de 22 de agosto de 2019, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa  N G 
BRAS SERVIÇOS EIRELI, estabelecida na Rua 
Francisco Drumond, nº 41, Centro, Camaçari/BA, CEP.: 
42.800-063, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministér io da Fazenda – CNPJ/MF nº 
05.530.790/0001-30, inscrição mobiliária nº 32758001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, 
da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I.  Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
22/08/2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 149/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa GOLD OPERAÇÃO DE 
SERVIÇOS EIRELI PREDIAIS LTDA, e dá 
outras Providências.
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O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06698.18.08.705.2019, de 26 de agosto de 2019, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa GOLD OPERAÇÃO 
DE SERVIÇOS EIRELI PREDIAIS LTDA, estabelecida 
na Caminho do Pedestre, nº 115, Natal, Camaçari/BA, 
CEP.: 42.802-681, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
10.013.460/0001-08, inscrição mobiliária nº 19751001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

II. Isenção de 50% da TFF, a partir de setembro de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
26/08/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído pela Lei 
1.570/2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 150/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa M. VENANCIO DOS 
SANTOS DE JESUS METAL, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
05438.18.08.705.2019, de 18 de julho de 2019

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa M. VENANCIO DOS 
SANTOS DE JESUS METAL, estabelecida na Av. eixo 
Urbano Sudoeste, S/N, Lote 06/07, Quadra 46, Parque 
Verde I,  Camaçari/BA, CEP: 42.810-195, Cadastro 

 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 33.223.584/0001-13, inscrição mobiliária 
nº 38275001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de agosto a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 23 de 
julho de 2019, data de início das atividades no município, 
conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 151/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa VM PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
05274.18.08.705.2019, de 12 de julho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa VM PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO EIRELI, estabelecida na Rua Francisco 
Drumond, nº 41, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-
063, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 28.218.984/0001-
09, inscrição mobiliária nº 37979001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de agosto a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
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III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25 de 
julho de 2019, data de início das atividades no município, 
conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 152/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à 
e m p r e s a  S T U D I O  F I U Z A  &  
FISIOTERAPIA EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 07710.18.08.705.2019, de 17 de 
dezembro de 2018,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à empresa STUDIO 
FIUZA & FISIOTERAPIA EIRELI, estabelecida na 
Rua Dezessete do Canal, nº 18, Gleba A, 
Camaçari/BA, CEP: 42.807-670, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 32.045.489/0001-04, inscrição 
mobiliária nº 37234001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de maio 
a dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício 
de 2020;

 

III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
23 de julho de 2019, data de início das atividades no 
município, conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da 
Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 154/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à 
empresa HIPERPRE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PREMOLDADOS 
LTDA, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 07208.18.08.705.2018, de 27 de 
novembro de 2018,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à empresa 
HIPERPRE INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PREMOLDADOS LTDA, estabelecida na Rua 
Guedes, S/N, casa 104, Parque Real Serra Verde, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-970, Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 10.917.135/0001-70, inscrição 
mobiliária nº 36599001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
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1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para o mês de 
dezembro do exercício de 2018, e todo o exercício 
de 2019;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
27 de novembro de 2018, data do requerimento, 
conforme estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 
1.039/2009, incluído pela Lei 1.570/2018, revoga a 
Portaria nº 134/2019, publicada no DOM nº 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 155/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à 
empresa MILEIA LOPES MIRANDA, e 
dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 06051.18.08.705.2017, de 06 de 
julho de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à empresa MILEIA 
LOPES MIRANDA, estabelecida na Rua Costa 
Pinto, nº 103, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-

 

040, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Min is tér io  da Fazenda –  CNPJ/MF nº  
12.964.211/0002-04, inscrição mobiliária nº 
34572001, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 
de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de julho 
a dezembro do exercício de 2017, e todo o exercício 
de 2018;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
06 de julho de 2019, data do requerimento, 
conforme estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 
1.039/2009, incluído pela Lei 1.570/2018, e revoga 
a Portaria nº 133/2019, publicada no DOM nº 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 156/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF à empresa 
EDUCANDARIO GERAÇÃO DE 
SAMUEL EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 06209.18.08.705.2019, de 13 de 
agosto de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa  
EDUCANDARIO GERAÇÃO DE SAMUEL EIRELI, 
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estabelecida na Rua Rio do Toco, nº 44, Parque 
Verde II, Camaçari/BA, CEP: 42.808-402, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 34.060.826/0001-68, 
inscrição mobiliária nº 37697001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de 
setembro a dezembro do exercício de 2019, e todo o 
exercício de 2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
13 de agosto de 2019, data do requerimento, 
conforme estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 
1.039/2009, incluído pela Lei 1.570/2018, e revoga 
a Portaria nº 132/2019, publicada no DOM nº 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 157/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF e Taxa de 
Licença de Localização – TLL à 
empresa LIGADUS COMUNICAÇÃO 
EIRELI, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e considerando o disposto 
no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 05652.18.08.705.2019, de 25 de 
julho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e Taxa de 

 

Licença de Localização – TLL à empresa LIGADUS 
COMUNICAÇÃO EIRELI, estabelecida na Av. Sul, 
nº 19, Ponto Certo, Camaçari/BA, CEP: 42.800-181, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Min is tér io  da Fazenda –  CNPJ/MF nº  
34.280.698/0001-68, inscrição mobiliária nº 
38008001, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 
de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de julho 
a dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício 
de 2020;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
30 de julho de 2019, data de inicio da atividades da 
empresa, conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da 
Lei 1.039/2009, e revoga a Portaria nº 131/2019, 
publicada no DOM nº 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 158/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa EXPERT COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06154.18.08.705.2019, de 12 de agosto de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa  EXPERT 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, 
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estabelecida na Rua Joinville, nº 45, FICAM, 
Camaçari/BA, CEP: 42.803-586, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 34.484.539/0001-85, inscrição mobiliária nº 
38120001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de setembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de 
agosto de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 130/2019, 
publicada no DOM 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 159/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa TAP COMERCIO DE 
VARIEDADES, ALIMENTOS E LOCAÇÃO 
DE VEICULOS EIRELI, e dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
03175.18.08.705.2019, de 07 de maio de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa TAP COMERCIO DE 
VARIEDADES, ALIMENTOS E LOCAÇÃO DE 
VEICULOS EIRELI, estabelecida na ROD BA 099 
Estrada do Coco, S/N, Catu de Abrantes, Camaçari/BA, 
CEP: 42.825-001, Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
33.061.388/0001-90, inscrição mobiliária nº 37419001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 

 

nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 07 de 
maio de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 129/2019, 
publicada no DOM 1300.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 160/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa INFORME CAMAÇARI 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, e 
dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06509.18.08.705.2019, de 22 de agosto de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa  INFORME 
CAMAÇARI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI, 
estabelecida na Rua Francisco drumond, nº 41, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-500, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 22.751.872/0001-24, inscrição mobiliária nº 
30521001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de setembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
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ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 22 de 
agosto de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 140/2019, 
publicada no DOM nº 1302.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 161/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à  empresa  BAHIA CARGO 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
05408.18.08.705.2019, de 18 de julho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa BAHIA CARGO 
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, estabelecida na 
Rua Alagoinhas, nº 01, Renascer – PROC II, 
Camaçari/BA, CEP: 42.804-607, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 30.139.994/0001-92, inscrição mobiliária nº 38057001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de agosto a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de 
agosto de 2019, data de início das atividades no 

 

município, conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da Lei 
1.039/2009, e revoga a Portaria nº 139/2019, publicada 
no DOM nº 1302.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 162/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa MARCOS JESSE DA 
S I LVA P E R E I R A ,  e  d á  o u t r a s  
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
07236.18.08.705.2019, de 19 de setembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa  MARCOS JESSE 
DA SILVA PEREIRA, estabelecida na Rua Machado de 
Assis, nº 484, Lama Preta, Camaçari/BA, CEP: 42.805-
701, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 34.803.045/0001-
16, inscrição mobiliária nº 38475001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de 
agosto de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 126/2019, 
publicada no DOM nº 1298.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 163/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa ISABELA BANDEIRA 
GOMES, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
06870.18.08.705.2019, de 30 de agosto de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa ISABELA 
BANDEIRA GOMES, estabelecida na Rua Francisco 
Drumond, nº 381, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.800-
063, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 34.702.404/0001-
49, inscrição mobiliária nº 38321001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de setembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 30 de 
agosto de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 125/2019, 
publicada no DOM nº 1298.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 164/2019
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa T M N MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL EIRELI, e dá outras 
Providências.

 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, e o 
t e o r  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
07001.18.08.705.2019, de 03 de setembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa  T M N 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, estabelecida na 
Rua Tupinamba, nº 11, Centro,  Camaçari/BA, CEP: 
42.800-061, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 33.639.381/0001-
02, inscrição mobiliária nº 38113001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os exercícios de 2019 e 
2020, com efeitos a partir de 03/09/2019;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de 
setembro de 2019, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, incluído 
pela Lei 1.570/2018, e revoga a Portaria nº 119/2019, 
publicada no DOM nº 1293.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

RESOLUÇÃO Nº 11/2019
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de NOVEMBRO de 2019, correspondente às 
fontes de receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 19.681.452 
(Dezenove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais). O montante 
fixado decorre da aplicação dos parâmetros abaixo 
descritos:
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1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB  de 
0,13% (treze centésimos por cento) referente ao último 
trimestre divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo 7º da Lei 
1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro 
de 2017 a setembro de 2018, no percentual de 4,53% 
(quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidente 
sobre as receitas tributárias elencadas nos dispositivos 
supracitados;

3º - O estudo da conjuntura setorial na composição do 
índice de esforço fazendário levou à definição do 
percentual de 10% (dez por cento).
 
Gabinete do Secretário, em 11 de NOVEMBRO de 2019.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699

Secretário da Fazenda 

Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473

Sócrates Bento Souza Simões Filho 

PORTARIA Nº 06/2019 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990

Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Representante do Grupo Fisco

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Leonel Cardial Jacomini 
Cadastro 63248

Técnico Fazendário

Ricardo Freitas Teixeira 
Cadastro 62908

Técnico de Atividades Tributárias

Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585

Assistente de Atividades Tributárias

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA, ESTADO DA 
BAHIA.Nouso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 2º, da Lei nº 1150, de 09 de Maio de 2011.
Considerando:O regular cumprimento dos critérios e 
conceitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Municipal nº 
1584, de 13 de Junho de 2019,que institui o programa 
MAIS PESCA no município de Camaçari. 

RESOLVE

Art. 1° -Alterar a composição do NÚCLEO TÉCNICO, 
órgão coordenador e operacional que promoverá a 
inscr ição e f isca l ização dos benef ic iár ios ,  
acompanhando o desenvolvimento dasrespectivas 
atividades, assim como da avaliação socioeconômica 
que condiciona à habilitação de participação para fins de 
atendimento aos beneficiários do programa MAIS 
PESCA, composta pelos serv idores abaixo 
Relacionados:

TITULARES
· EDIMAR DOS SANTOS ARAGÃO – CAD.: 62301
· EDSON DOS SANTOS RAMOS– CAD.:830873
· MONICA EVANGELISTA DOS SANTOS - CAD.: 63764

  SUPLENTES
· VALDIR BAHIA GUIMARAES – CAD.: 830374
· LUCINEA NUNES SILVA – CAD.: 830949
· RALFE SOUSA DA CRUZ – CAD.: 828821

                              Antonio Alves Falcão

0480

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

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 26 DE NOVEMBRO 
DE 2019.

Secretário de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

CONTRATO N.º /2019 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E 
PESCA - SEDAP e a empresa EQUILÍBRIO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pelo Secretário de DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCA - SEDAP, Sr. ANTONIO 
ALVES FALCÃO, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n.º 194283321 SSP-BA, inscrito 
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no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 292.652.825-68, 
doravante denominado CONTRATANTE, e EQUILÍBRIO 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, com sede à 
Avenida Santo Antônio, 61 - Capuchinhos, Feira de 
Santana - BA, CEP: 44076-050, telefone (75) 3491-
9565, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
14.971.298/0001-91, representada neste ato pelo Sr. 
WAGNER GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, 
empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob 
n° 008.926.948-90, Carteira de Identidade n.° 
05.442.561-15, SSP/BA, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00763.11.07.611.2018, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 198/2018 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0312/2018 e que se regerá pelo disposto na Lei 
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 
Municipal n.º 4.072/05 e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos: 
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 198/2018 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0312/2018
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para AQUISIÇÃO de Motocultivador 
Tratorito e Carreta Agrícola, para atender as 
necessidades da Secretaria do Desenvolvimento da 
Agricultura e Pesca - SEDAP do município de Camaçari, 
conforme Anexos I do Edital da licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 53.149,95 
(cinquenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), referente aos itens, 
constante da proposta de preço apresentada pela 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a 
empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
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SERVIÇOS
O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari (SEDE e ORLA), conforme descrito em ordem 
de serviço, baseado na necessidade da Secretaria do 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS

I. Constituem direitos da CONTRATANTE, 
receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e nos prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições 

necessárias à regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a 

contratada a manter todos os equipamentos, e estrutura 
física, limpos e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e 

especificações contidas neste Contrato, do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital que instruiu esta 

contratação), que são partes integrantes deste 
instrumento contratual independente de transcrição; 

b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

c) Apresentar durante a contratação, se 
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente licitação, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

d) Não utilizar esta contratação, como garantia 
de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

e) Todas as despesas decorrentes da 
contratação, inclusive materiais de consumo e 
equipamentos utilizados para prestação dos serviços 
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 
bem como as despesas com insumos, materiais, 
transporte, deslocamento e mão-de-obra, encargos 
trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes 
da execução do contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira 

responsabilidade (civil e penal), por quaisquer 
danos a terceiros, provenientes de negligência 
resultante da prestação do serviço; 

f) A CONTRATADA deverá designar formalmente 
um preposto para representá-la administrativamente 

junto ao órgão gestor deste contrato, durante o 
período de execução dos serviços, para exercer a 

supervisão e controle quanto ao cumprimento 
dos mesmos; 

g) Se o preposto indicado para atuar na 
supervisão e controle deste contrato, ficar impedido de 

executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 

g.1)  informar imediatamente à 

CONTRATANTE, o fato por escrito com as justificativas, 
devidamente acompanhada de 

cópia autenticada da documentação que comprove o 
ocorrido; 

h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 

i) Responder por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução do 
fornecimento dos produtos, salvo na ocorrência de 
motivo de força maior, apurados na forma da legislação 
vigente, e  d e s d e  q u e  c o m u n i c a d o s  
àCONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
do fato, ou da ordem e x p r e s s a  e  e s c r i t a  d a  
CONTRATANTE. 

j) Responder, por quaisquer danos que venham 
a causar ao Município e a terceiros, em função do objeto 

do contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
13 de Dezembro de 2019 - Ano XVII

Nº 1314 - Pagina. 15 de 31



IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 

“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
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decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 27 de Novembro de 2019.

ANTONIO ALVES FALCÃO
CONTRATANTE

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA
CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO AO 
CONTRATO Nº 268/2018. CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  
EMPRESA SANJUAN ENGENHARIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula Quinta do CONTRATO Nº 268/2018;  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 06 (seis) meses, de modo que, a partir 
de 23 de dezembro de 2019, passará a viger até 23 de 
junho de 2020.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 3.925.166,93 (três milhões e novecentos 
e vinte cinco mil cento e sessenta e seis e noventa e 
três centavos), não sendo devido qualquer reajuste 
não mencionado no presente aditivo.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 3022, 3023; Elemento 
44905100, Fonte 0100.000, 4190 000;  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e dos posteriores 
Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA  ASSINATURA: Camaçari-BA, 03 de 
Dezembro de 2019.  JOSELENE CARDIM. 
MUNICÍPIO.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0172/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 800 D 
ENGENHARIA LTDA- EPP.  DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato n° 0172/2017; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por 122 (cento e vinte e dois) dias, de modo que a partir 
de 30 de Dezembro de 2019, passará a viger até 30 de 
Abril de 2020;  DO VALOR GLOBAL: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, 

permanecendo o seu valor global de R$ 5.931.921, 04 
(cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, 
novecentos e vinte e um reais e quatro centavos), 
restando o saldo remanescente no importe de R$ 
1.797.308,83 (um milhão setecentos e noventa e sete 
mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos).  
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do contrato original.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do Contrato originário e termo 
aditivo, as quais não foram modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 03 de 
dezembro de 2019. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO

. 

; 

 

 

.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretária de Governo do Município de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
259/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a 
Contratação de empresa produtora especializada em 
contratação de artistas, bandas e grupos musicais de 
reconhecida notoriedade local para os festejos de 
Natal 2019 e Réveillon 2019/2020 pela sede e Orla do 
município. LOTE UNICO: VALOR GLOBAL: R$ 
210.600,00 (duzentos e dez mil seiscentos reais); 
PROMINENTE FORNECEDOR: JANELA DA 
M Ú S I C A P R O D U Ç Õ E S  A R T Í S T I C A S  E  
ENTRETENIMENTO EIRELI – ME DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 12/12/2019. JOSE GAMA NEVES.

                                                                                                        

CONTRATO

CONTRATO N.º 0491/2019. CONTRATADO: JANELA 
DA MÚSICA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E 
ENTRETENIMENTO EIRELI – ME, Pregão Presencial 
n.º 259/2019 – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
empresa produtora especializada em contratação de 
artistas, bandas e grupos musicais de reconhecida 
notoriedade local para os festejos de Natal 2019 e 
Réveillon 2019/2020 pela sede e Orla do município  
VALOR GLOBAL: R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil 
seiscentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001; Elemento de Despesa: 
33.90.39.00; Fonte: 010.000. DATA DA ASSINATURA: 
12/12/2019. JOSE GAMA NEVES.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
C O N S E L H O  A D M I N I S T R AT I V O  E  
PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2019

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezenove, às 10h30min, na sala de reuniões 
da Secretaria de Governo (SEGOV), situada no prédio 
da Prefeitura Municipal de Camaçari (PMC), Rua 
Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo, 
Camaçari - BA, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Conselho Administrativo e Previdenciário 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
(ISSM), sob a presidência do primeiro: Hélder Almeida 
de Souza, secretário da Administração, José Maurício 
Borges de Menezes, subsecretário da Fazenda, na 
qualidade de substituto do secretário da Fazenda, 
Ernâni Bernardino Alves de Sena, diretor administrativo 
e financeiro do ISSM,  na qualidade de substituto do 
Diretor Superintendente do ISSM, Carlos Eduardo 
Bacelar Cerqueira, procurador do Município, Nara 
Anicacio Calazans, servidora do Poder Executivo, e 
Gisele Santos da Silva, servidora do Poder Legislativo, 
estando presentes os seguintes servidores 
convidados: Acácia Chaves Reis, Arilene Sena Paolilo 
e Diego Rodrigues de Magalhães, membros do Comitê 
de Investimentos, Ana Clara Andrade de Almeida, 
chefe de gabinete, Ricardo Giovenardi, representante 
da SMI Prime Consultoria, e Diego Silva de Souza, 
analista em seguro social - economia, conforme lista de 
presença anexa. Ausentes os seguintes 
conselheiros: Pedro Jorge Villas Boas Alfredo 
Guimarães, diretor superintendente do ISSM, Joaquim 
José Bahia Menezes, secretário da Fazenda, Rafael 
Couto Ribeiro, procurador do Município, Kelly Lago 
Santos Farias, servidora do Poder Executivo, Péricles 
Almeida da Silva, servidor inativo, Silval da Silva 
Cerqueira, representante do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município, e José Marcelo de Santana, 
representante do Sindicato dos Professores da Rede 
Pública Municipal. A teor do Decreto 7109/2019, de 04 
de julho de 2019, após verificação do quórum legal, foi 
estabelecida a seguinte pauta, conforme previamente 
disponibilizada no Diário Oficial Municipal n° 1291, de 
11 de novembro de 2019: (i) apresentação do 
Planejamento Estratégico do ISSM; ( i i )  
apresentação do Relatório de Governança 
Corporativa do 3º Trimestre;  (iii) apresentação e 
aprovação do Relatório de Gestão Atuarial; (iv) 
apresentação do Regimento Interno do Conselho 

Administrativo e Previdenciário; (v) aprovação do 
Plano de Trabalho do Conselho Administrativo 
2020; (vi) discussão e aprovação da Política de 
Investimentos de 2020; e (vii) o que ocorrer. O 
presidente em exercício do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, Hélder Almeida de Souza, nos termos 
do art. 87, §8°, da Lei n° 997/2009, alterada pela Lei n° 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, iniciou os trabalhos 
informando que o Regimento Interno do Conselho 
Administrativo e Previdenciário e o Plano de Trabalho 
do Conselho Administrativo para o ano de 2020 ainda 
não foram concluídos, razão pela qual, nesta 
assentada, restou impossibilitada a apreciação dos 
mesmos ,  sendo ,  po r tan to ,  necessá r io  o  
remanejamento das referidas pautas para a próxima 
reunião do Conselho, o que, por unanimidade, foi 
concorde pelos presentes. Dando prosseguimento à 
reunião, o presidente em exercício, visando otimizar o 
tempo e os assuntos a serem tratados, reorganizou a 
pauta na seguinte ordem: (i) discussão e aprovação 
da Política de Investimentos de 2020; (ii) 
apresentação do Relatório de Governança 
Corporativa do 3º Trimestre; (iii) apresentação e 
aprovação do Relatório de Gestão Atuarial; (iv) 
apresentação do Planejamento Estratégico do 
ISSM; e (v) o que ocorrer. Em seguida, pela ordem, 
para falar sobre o primeiro item da pauta, (i) discussão 
e aprovação da Política de Investimentos de 2020, 
foi concedida a palavra ao consultor de investimentos 
Ricardo Giovenardi, representante da empresa SMI 
Prime Consultoria, oportunidade em que o mesmo 
discorreu sobre o principal objetivo da Política de 
Investimentos de 2020, que fora previamente 
disponibilizada aos conselheiros, ressaltando que o 
maior desafio é estabelecer a taxa de juros que será 
utilizada como parâmetro para os investimentos, 
levando-se em consideração o atual cenário político-
econômico e as dificuldades previstas para o próximo 
ano, haja vista que a reforma da previdência para os 
estados e municípios ainda não foi definida, o que, 
consequentemente, ocasiona incertezas. Ressaltou, 
ainda, que embora o patamar de juros esteja baixo, o 
que é bom para a economia, torna-se maior o desafio 
de alcançar melhores rendimentos com os 
investimentos, sendo, portanto, indispensável a 
diversificação da carteira para obtenção de resultados 
satisfatórios. Ato contínuo, após apreciação da minuta 
da Política de Investimentos de 2020, os conselheiros 
decidiram, por unanimidade, aprová-la sem ressalvas. 
Com a palavra, o presidente em exercício, Hélder 
Almeida de Souza, disse que, em não havendo 
oposição dos conselheiros, fica declarada aprovada a 
Política de Investimentos de 2020, nos termos ora 
propostos e subscritos por cada um dos presentes, cujo 
inteiro teor segue em anexo a presente ata. Com a fala, 
a membra do Comitê de Investimentos, Arilene Sena 
Paolilo, afirmou que apesar das dificuldades 
apresentadas pelo consultor de investimentos, o 
Comitê não medirá esforços para atingir a meta 
atuarial. Passado para o segundo item da pauta, (ii) 
apresentação do Relatório de Governança 
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Corporativa do 3º Trimestre, o presidente em 
exercício concedeu a palavra ao diretor administrativo 
e financeiro do ISSM, Ernâni Bernardino Alves de 
Sena, para que o mesmo discorresse sobre o assunto. 
Com uso da palavra, o referido diretor apresentou o 
Relatório de Governança Corporativa do 3º Trimestre 
de 2019, abordando os seguintes tópicos: análise 
previdenciária; análise financeira; análise de 
investimentos; análise atuarial; análise da ouvidoria; 
análise de comunicação; e licitações e contratos, 
ressaltando que o aludido relatório é um instrumento de 
transparência e prestação de contas da gestão. Em 
não havendo objeções, os conselheiros decidiram, por 
unanimidade, aprovar o Relatório de Governança 
Corporativa do 3º Trimestre de 2019. Passado para o 
terceiro item da pauta, (iii) apresentação e aprovação 
do Relatório de Gestão Atuarial, o presidente em 
exercício concedeu a palavra a chefe de gabinete Ana 
Clara Andrade de Almeida, a qual, em síntese, 
discorreu sobre a definição de avaliação atuarial, 
definindo-a como um estudo técnico desenvolvido pelo 
atuário, baseado nas características biométricas, 
demográficas e econômicas da população analisada, 
com o objetivo principal de estabelecer, de forma 
suficiente e adequada, os recursos necessários para a 
garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo 
plano. Ressaltou, ainda, que a análise atuarial é feita 
baseada em receita e despesas projetadas, e o referido 
relatório, ora apresentado, constitui importante 
ferramenta de monitoramento dos resultados atuariais 
dos planos de custeio e de benefícios e de 
gerenciamento do RPPS, contemplando a análise das 
avaliações atuariais relativas aos três últimos 
exercícios, com o comparativo entre a evolução das 
receitas e despesas estimadas efetivamente 
executadas. Com a palavra, foi dito pelo presidente em 
exercício que, em virtude do horário avançado, fica 
designado para a próxima reunião do Conselho 
Administrativo e Previdenciário o quarto item da pauta, 
(iv) apresentação do Planejamento Estratégico do 
ISSM, o que, por unanimidade, foi concorde pelos 
presentes. Ao término da reunião, considerando o 
último item da pauta, (v) o que ocorrer, o diretor 
administrativo e financeiro do ISSM, Ernâni Bernardino 
Alves de Sena, informou aos presentes que a ausência 
do Diretor Superintendente do ISSM se deu em virtude 
de sua licença paternidade, parabenizando, em 
seguida, o Conselho por sua participação e a equipe 
técnica do ISSM pelo trabalho desenvolvido. 
Aproveitando ainda a oportunidade para destacar o 
compromisso do Diretor Superintendente com a 
profissionalização e transparência da gestão do 
Instituto. E nada mais havendo passível de registro, o 
presidente em exercício do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, Hélder Almeida de Souza, 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 de reunião que vai 
por mim e pelos demais assinada.

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM

Substituto do Diretor Superintendente do ISSM

Hélder Almeida de Souza
Secretário da Administração

Presidente em exercício do Conselho Administrativo e 
Previdenciário

José Maurício Borges de Menezes
Subsecretário da Fazenda

Membro suplente do Conselho Administrativo e 

Previdenciário

Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira Procurador do 

Município

Membro suplente do Conselho Administrativo e 

Previdenciário

Nara Anicacio Calazans
Servidora do Poder Executivo

Membro suplente do Conselho Administrativo e 

Previdenciário

Gisele Santos da Silva
Servidora do Poder Legislativo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário

Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete

Convidado

Mateus Reissurreição da Silva

Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social - Economia

Convidado

Ricardo Giovenardi
SMI Prime Consultoria

Convidado

Acácia Chaves Reis
Presidente do Comitê de Investimentos

Convidado

 Arilene Sena Paolilo
Membro do Comitê de Investimentos

Convidado

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro do Comitê de Investimentos

Convidado
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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