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PORTARIA Nº 65013/2020 
 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020                                                            

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 5963/2007,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 05 de Julho de 2007 publicado 
no DOM n° 210 de 07 de Julho de 2007 o qual concedeu 
Licença Prêmio ao (a) servidor (a) RAYLENE LOGRADO 
BARRETO, matricula 7227, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ENGENHEIRO 
SANITARISTA lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente aos quinquênio aquisitivo de 17/05/1995 à 
16/05/2000 , onde se lê:17/05/1995 à 16/05/2000 leia-
se: 17/05/2002 à 16/05/2007, a partir de 17 de Julho  de 
2007.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 65014/2020 
 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020                                                            

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega 

PORTARIA Nº 65012/2020 
 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 0483/2007,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 02 de Abril de 2007 publicado 
no DOM n°196 de 06 de Abril de 2007 o qual concedeu 
Licença Prêmio ao (a) servidor (a) RAYLENE LOGRADO 
BARRETO, matricula 7227, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ENGENHEIRO 
SANITARISTA lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/1990 à 
16/05/1995, onde se lê:17/05/1990 à 16/05/1995 leia-se: 
17/05/1995 à 16/05/2000 após compensação das faltas 
justificadas, o período aquisitivo será de 17/05/1995 à 
16/05/2002, a partir 16 de abril de 2007.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE
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competência a Secretaria da Administração, com 
fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 
de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 1310 de 
27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 
003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei 
Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 17755/2007,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 20 de Novembro de 2007 
publicado no DOM n° 229 de 22 de Novembro de 
2007 o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) 
servidor (a) RAYLENE LOGRADO BARRETO, 
matricula 7227, ocupante do cargo de provimento 
e f e t i v o / e s t a t u t á r i o  d e  E N G E N H E I R O  
SANITARISTA lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SESAU, Licença Prêmio pelo período 
de 03 (três) meses referente ao quinquênio 
aquisitivo de 17/05/2002 à 16/05/2007 , onde se 
lê:17/05/2002 à 16/05/2007 leia-se: 17/05/2007 à 
16/05/2012, a partir de 01 de Dezembro  de 2007.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE  
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE                  

PORTARIA Nº 65015/2020 
 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020    

                                                        
                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega 
competência a Secretaria da Administração, com 
fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 
de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 1310 de 
27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo nº 
003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei 
Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

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

comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 766/2017,

RESOLVE
 

RETIFICAR o decreto de 21 de Agosto de 2017 
publicado no DOM n° 764 de 04 de Setembro de 
2017 o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) 
servidor (a) RAYLENE LOGRADO BARRETO, 
matricula 7227, ocupante do cargo de provimento 
e f e t i v o / e s t a t u t á r i o  d e  E N G E N H E I R O  
SANITARISTA lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SESAU, Licença Prêmio pelo período de 
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo 
de 17/05/2007 à 16/05/2012 , onde se 
lê:17/05/2007 à 16/05/2012 leia-se: 17/05/2012 à 
16/05/2017, a partir de 01 de Setembro  de 2017.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE  
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE  

PORTARIA Nº 63/2020
DE 07 DE OUTUBRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públ icos munic ipais 
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;
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CONSIDERANDO que os servidores submetidos 

às avaliações 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 

supracitadas, as servidoras abaixo relacionadas, 

em virtude da aprovação no estágio probatório:

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  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

RESOLUÇÃO Nº 21/2019  
CMDCA/CAMAÇARI

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431/17, 
DE 04 DE ABRIL DE 2017 E O SEU 
FLUXO DE ATENDIMENTO, NA CIDADE 
DE CAMAÇARI, BAHIA.

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE –  CMDCA 
DECAMAÇARI- BA, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela 
Lei Municipal nº. 859/2008, bem como pelo art. 139 
Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) torna público a aprovação da 
implementação da Lei 13.431/17, de 04 de Abril de 
2017, referente a Escuta Especializada e ao 
Depoimento sem Dano de Crianças e Adolescentes 
vítimas e testemunhas de violências e o seu Fluxo de 
Atendimento, na cidade de Camaçari, Bahia.

CONSIDERANDO que é dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à dignidade, ao respeito, e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los/as a salvo 
de toda forma de negligência, exploração, violência, 
crueldade e opressão, sendo punido, na forma da lei, 
qualquer atentado, por ação ou omissão, a seus 
direitos fundamentais (artigo 227, caput da 
Constituição da República de 1988 e dos artigos 4°, 
5°, 13, 130 e 245, todos da Lei 8.069/90);

CONSIDERANDO que a Doutrina da Proteção 
Integral prevê que crianças e adolescentes devem 
receber proteção especial em função da sua condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento, sendo 
detentores/as, inclusive, de um conjunto de direitos 
específicos que visam assegurar-lhes plenas 
condições para seu desenvolvimento integral e sem 
violências;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do/a 
Adolescente reforça esta proteção, dispondo que 
nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punindo 
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (artigo 5º, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente);

CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do ECA, que 
os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 
c o n t r a  c r i a n ç a  o u  a d o l e s c e n t e  s e r ã o  
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, 
sem prejuízo de outras providências legais; e que por 
força do art. 245 do mesmo Diploma Legal, deixar o 
m é d i c o ,  p r o f e s s o r  o u  r e s p o n s á v e l  p o r  
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
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fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou adolescente 
constitui infração administrativa;

CONSIDERANDO que o Princípio da Prioridade 
Absoluta compreende a primazia de crianças e 
adolescentes em receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias; precedência de 
atendimento dos serviços públicos ou de relevância 
pública; preferência na formulação e execução de 
políticas sociais públicas e destinação privilegiada de 
recursos para sua promoção e proteção (art. 4º, 
ECA);

CONSIDERANDO que segundo os princípios das 
I n t e r v e n ç õ e s  P r e c o c e  e  M í n i m a ,  d a  
Proporcionalidade e da Atualidade, o atendimento 
pelas autoridades competentes deve ser efetuado 
logo que a situação de perigo seja conhecida, 
conforme prevê o art. 100, parágrafo único, incisos 
VI, VII e VIII, do ECA; 

CONSIDERANDO que o Princípio da Participação, 
garante às crianças e aos adolescentes o direito de 
serem ouvidos/as e expressarem seus pontos de 
vista, opiniões e crenças em assuntos que afetam a 
sua vida, assegurando-lhes tal oportunidade em 
qualquer processo judicial ou nos procedimentos 
administrativos a eles/as atinentes; 

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade e que 
cada criança e adolescente é um ser humano único e 
valioso e como tal a sua dignidade individual, 
necessidades especiais, interesses e privacidade 
devem ser respeitados e protegidos, incluindo a 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 
da criança e do/a adolescente e a preservação da 
imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, 
crenças, espaços e dos objetos pessoais;

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade e Acesso 
à Justiça às crianças e aos adolescentes também é 
assegurado o primado do direito, com a observância 
do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa nos processos judiciais em que figurem como 
parte, incluindo o direito de aconselhamento jurídico;

CONSIDERANDO a importância da escuta 
especializada, perícia e do depoimento especial, com 
a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, em local apropriado e 
acolhedor, cumprindo os protocolos adequados e por 
profissionais qualificados;

 CONSIDERANDO que o Depoimento Especial tem 
por finalidade promover a proteção integral às 
crianças e adolescentes, no ato de suas inquirições 

sobre a situação de violência, em processo judicial, 
precipuamente no sentido de se evitar a revitimização 
dos/as depoentes, e, consequentemente, a 
necessidade de produção antecipada de provas 
consideradas como urgentes e relevantes, 
observada a necessidade,  adequação e 
proporcionalidade da medida, como previsto no 
inciso I, do Art. 156, do Código de Processo Penal, no 
art. 11, da Lei nº 13.431/2017, e art. 22 do Decreto 
Federal nº 9603/2018; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, 
no âmbito do Sistema Municipal de Justiça 
representado pelo Poder Judiciário, Defensoria 
Pública, Ministério Público do Estado da Bahia, 
através da Comarca de Camaçari, Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional da Bahia, 
Secretaria de Segurança Pública do estado e no 
Conselho Tutelar de Camaçari – Sede/ Orla, o 
Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do/a 
Adolescente vítima ou testemunha de violência, com 
a implementação da Lei nº 13.431/2017, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 9603/2018;

RESOLVE:

Art. 1ºAprovar a implementação da Lei 13.431/17, de 
04 de Abril de 2017 e o seu Fluxo de Atendimento 
(ANEXO I), na cidade de Camaçari, Bahia.

Parágrafo único: A Lei 13.431/17estabelece o 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do/a 
adolescente vítima ou testemunha de violência e 
altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), prevendo a realização da escuta 
especializada, que é o procedimento de entrevista 
sobre situação de violência com a criança ou 
adolescente perante o órgão da Rede de Proteção; e 
o depoimento especial, que é o procedimento de 
oitiva da criança ou adolescente vítima ou 
testemunha de violência perante autoridade policial 
ou judiciária, objetivando-se evitar a revitimização e 
repetição da violência sofrida pela vítima nas várias 
instâncias de proteção (artigos 7º e 8º da Lei nº 
13.431/17);

Art. 2ºProceder a orientação à população atendida 
quanto ao disposto no art. 13 da referida Lei: 
"Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou 
presencie ação ou omissão, praticada em local 
público ou privado, que constitua violência contra 
criança ou adolescente tem o dever de comunicar o 
fato imediatamente ao serviço de recebimento e 
monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar ou 
à autoridade policial, os quais, por sua vez, 
cientificarão imediatamente o Ministério Público".

Art. 3º A Escuta Especializada e o Depoimento 
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Especial deverão ser realizados em local apropriado 
e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que 
garantam a privacidade da criança ou do/a 
adolescente vítima ou testemunha de violência (art. 
10 da Lei nº 13.431/16 e art. 23, § único do Decreto nº 
9.603/18);

Art. 4º O Município deverá dispor de cinco 
profissionais de referência de cada política setorial 
(saúde, educação, assistência social, outras 
secretarias ligadas a política de atendimento a 
criança e adolescente) com qualificação específica 
para realização da Escuta Especializada, sendo que 
cada pessoa assumirá a escuta uma vez na semana;

Art. 5º.A carga horária dos/as profissionais que 
assumirão a Escuta Especializada será de 8h 
semanais;

Art. 6º. Os atendimentos da Escuta Especializada 
acontecerão de segunda a sexta-feira, nos turnos 
Matutino e Vespertino;

Art. 7º. Os atendimentos acontecerão mediante o 
agendamento prévio e só acontecerão dois 
atendimentos por dia, um no turno matutino e outro no 
turno vespertino, pois os demais horários serão 
destinados para elaboração dos relatórios;

Art. 8º.O Município deverá disponibilizar um/a 
profissional para assumir as responsabilidades de 
logística e agendamento das escutas;

Art. 9º.Os/as profissionais que atuarão na escuta 
devem ser de cargo de provimento efetivo do 
município, possuírem Nível Superior e terem 
disponibilidade para atuarem no mínimo por dois 
anos na Escuta Especializada;

Art.10. Os/as profissionais que atuarão na escuta 
devem ter dedicação exclusiva para a Escuta 
Especializada, no dia do atendimento, bem como 
suas Secretarias devem se responsabilizar para que 
seu/a técnico/a faça acompanhamento psicológico 
durante a atuação na Escuta Especializada;

Art. 11. A Secretaria de Saúde será responsável pela 
garantia de um transporte e motorista para o traslado 
da família e vítima para a sala da Escuta 
Especializada;

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Camaçari, 17 de Dezembro de 2019.

José Hilton Alves dos Santos Presidente do 
CMDCA/Camaçari-BA

RETIFICAÇÃO

No instrumento Ordem de Serviço nº 007/2020, 
exercido pela Drª Neurilene Martins Ribeiro, 
Secretária de Educação, autorizando a Empresa 
CONSTRUTORA MAXFORT LTDA, a dar início ao 
serviço de ampliações e requalificações das 
Unidades Escolares, CIEI's e Creches, inclusive 
construção de quadras cobertas com vestiários na 
Rede Municipal de Ensino de Camaçari – Bahia 
(Lote I), localizadas no Município de Camaçari, 
onde se lê: “Valor inicial do Contrato – R$ 
6.545.156,99”, leia-se “Valor inicial do Contrato – R$ 
6.545.119,64”.

Camaçari, 05 de outubro de 2020

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação
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PORTARIA N° 124/2020
DE  01 DE OUTUBRO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, cadastro 832517, CREA 22722D, CPF 
431.810.905-49 para fiscalizar o Serviço de execução de 
obras de terraplanagem e drenagem na comunidade de 
Buri Satuba no Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 0394/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de 
outubro de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
CM CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 05.083.0003/0001-
50, a iniciar o serviço de execução de obras de 
terraplanagem e drenagem na comunidade de Buri 
Satuba no Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 0394/2020.

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, 

 

cadastro 832517, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, 
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir 
as ordens de serviços parciais.

     
Camaçari, 01 de outubro de 2020

               
Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza SECRETÁRIA DA 
INFRAESTRUTURA

Roosewelt Bittencourt Passos Neto
CM CONSTRUTORA EIRELI

            

ERRATA DA ORDEM DE SERVIÇO 
DO CONTRATO Nº 0414/2020

Na publicação do Diário Oficial 1485 de 20 de agosto de 2020, 
pág. 06

Onde se lê:
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa LIGA 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.270.565/0001-20 a iniciar a 
execução dos serviços de requalificação de pavimento com 
Asfalto Modificado por Polímero para recapeamento sobre 
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de Abrantes e 
Monte Gordo – Município de Camaçari, Bahia, LOTE III, 
conforme contrato 0414/2020. 

Leia-se:

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa LIGA 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 15.270.565/0001-66 a iniciar a 
execução dos serviços de requalificação de pavimento com 
Asfalto Modificado por Polímero para recapeamento sobre 
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de Abrantes e 
Monte Gordo – Município de Camaçari, Bahia, LOTE III, 
conforme contrato 0414/2020. 

Camaçari, 06 de outubro de 2020

Joselene Cardim
Secretária da Infraestrutura

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0166/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
22/10/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
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23/10/2020, às 09h00min; Disputa: 23/10/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 839273. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 
N.º 0134/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o registro de preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0539/2020 – 

PREGÃO Nº 0134/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 

aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde.  

PROMITENTE FORNECEDOR: SALVADOR 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020. LUIZ 

EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA 

SAÚDE.

 

AVISO DE ABERTURA

 
PREGÃO N.º 0165/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 26/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 27/10/2020, às 08h30min; Disputa: 
27/10/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO N.º 117/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
s e r v i ç o s  d e  l o c a ç ã o  d e  i m p r e s s o r a s  e  
copiadoras/impressoras multifuncionais com tecnologia 
digital, novas, de primeiro uso, monocromática e 
policromática, incluindo manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos com fornecimento e 
substituição de peças, componentes e fornecimento de 
todo o material de consumo necessário, exceto papel. A 
contratação prevê ainda a disponibilização de software 
de gerenciamento e contabilização, treinamento dos 
servidores indicados para operacionalização dos 
equipamentos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Termo de Referência e 
seus anexos a empresa UNIVERSAL COPIADORAS-
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
para o Lote 01 com valor global de R$ 2.577.780,00 
(dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 
s e t e c e n t o s  e  o i t e n t a  r e a i s ) .  D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2020. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA. 

EXTRATO DO CONTRATO

C O N T R AT O  N . º  0 4 5 8 / 2 0 2 0 .  U N I V E R S A L  
COPIADORAS-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, PREGÃO N.º 117/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de locação de 
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impressoras e copiadoras/impressoras multifuncionais 
com tecnologia digital, novas, de primeiro uso, 
monocromática e policromática, incluindo manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos com 
fornecimento e substituição de peças, componentes e 
fornecimento de todo o material de consumo 
necessário, exceto papel. A contratação prevê ainda a 
disponibilização de software de gerenciamento e 
contabilização, treinamento dos servidores indicados 
para operacionalização dos equipamentos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Termo de Referência e seus anexos, com valor 
global de R$ 2.577.780,00 (dois milhões, quinhentos 
e setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais) para 
o Lote 01. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
0808; Elemento de Despesa: 33903900; Fonte: 
0100000. DATA DA ASSINATURA: 09/10/2020. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
168/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material 
de expediente (livro protocolo capa dura tipo 
brichura com 100 folhas / papel couche 180 gm² 
branco pct com 50 folhas / envelope para 
correspondência tipo ofício, papel 75 gm² branco 
sem janela / envelope tipo saco papel kraft 80 gm² 
sem timbre e janela fechamento), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 23/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 26/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
26/10/2020, às 10h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6880 – Aline Oliveira da Silva Almeida – 
Pregoeira.

PORTARIA Nº 038/2020
DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de pensão por morte 
nº00050.07.10.372.2020, com fundamento no art. 40, § 
2º c/c § 7º e 8º da Constituição Federal de 1988, artigo 
13, inciso I, art. 21, Inciso I e art. 14, §6°, alínea “c”, item 
“6” da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações 
posteriores. 

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
à senhora SUZANETE NUNES DO NASCIMENTO 
ALVES, (viúva), instituído pelo ex-segurado, (ativo) 
MANOEL DE JESUS ALVESmatrícula  4028, falecido em 
05/08/2020, integrado por um dependente, no valor de 
R$ 2.572,06 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
seis centavos),  com base na remuneração do mês de 
julho de 2020.

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 05/08/2020, data 
do óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 
benefício quando do retorno das atividades presenciais 
no âmbito da administração pública municipal frente à 
pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 
7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 06 DE OUTUBRO DE 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte, às 15h00min, por intermédio da 
plataforma de comunicação Cisco WebEx Meeting 
Center, em videoconferência, atendendo às 
determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, 
reuniram-se extraordinariamente os membros do 
Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM 
D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e 
PEDRO JORGE V ILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I, além dos representantes da ASSET do Banco 
Safra, EDMILSON ALVES, ADRIANO RIBEIRO, 
MANOEL MÁRCIO e LORENA ARAÚJO. A teor do art. 15 
da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum 
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: 
a) call com os representantes da ASSET do Banco 
Safra; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de 
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recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença de todos os 
membros e convidados, destacando a participação dos 
representantes da ASSET do Banco Safra, EDMILSON 
ALVES, ADRIANO RIBEIRO, MANOEL MÁRCIO e 
LORENA ARAÚJO, os quais foram convidados para falar 
sobre o atual cenário econômico e as oportunidades 
disponíveis no mercado financeiro. Com a palavra, o 
executivo EDMILSON ALVES agradeceu pela 
oportunidade que lhe foi conferida, passando, em 
seguida, a discorrer sobre o atual cenário econômico 
sinalizando uma possível segunda onda de propagação 
da Covid-19, dando como exemplo os novos casos de 
contaminação na Europa e af i rmando que 
possivelmente não haverá o mesmo número de mortes 
ocorridas no início da pandemia, quando da primeira 
onda de contaminação iniciada no final de 2019. Falou 
sobre o cenário sanitário brasileiro, indicando que está 
com bons níveis de estabilidade, tomando como 
parâmetro o estado de São Paulo que está com taxa de 
ocupação de leitos de UTI abaixo de 70% da capacidade 
total. Falou, ainda, que a pandemia da Covid-19 foi 
bastante politizada no Brasil, haja vista que os dados 
demonstram que o país está tendo um bom 
enfrentamento à propagação do vírus. Aduziu que o 
Brasil será beneficiado com a alta demanda de consumo 
dos países estrangeiros, a exemplo da China, por ser um 
dos maiores provedores de commodities do mundo. 
Aduziu, ainda, que, não obstante a pandemia, já fora 
criado mais de R$ 20 milhões de empregos nos Estados 
Unidos da América (EUA), o que indica a reaquecimento 
da economia. Ademais disso, falou sobre os impactos 
ocasionados à economia mundial pelas tensões 
decorrentes da guerra comercial entre os EUA e a China, 
como também falou sobre as repercussões das eleições 
norte-americanas marcadas para novembro/2020, 
ressaltando que o cenário de reeleição do presidente 
Donald Trump (Partido Republicano) é mais aceito pelo 
mercado financeiro do que a eleição Joe Biden (Partido 
Democrata), porém se este vier a ser eleito não 
impactará negativamente à economia. Falou, ainda, que 
as últimas pesquisas eleitorais indicam o crescimento do 
eleitorado do presidente Donald Trump e que os 
estímulos financeiros concedidos pelo governo são os 
maiores já vistos na história dos EUA, em que pese a 
projeção econômica para o Produto Interno Bruto (PIB) 
seja de -4,5% em 2020 e 4% em 2021. Sobre o cenário 
brasileiro, falou que o governo precisa estabelecer 
alianças com os parlamentares para aprovação dos 
projetos de reformas em trâmite no Congresso Nacional. 
Ressaltou que o índice de aceitação do atual governo 
tem melhorado por causa do auxílio emergencial 
vulgarmente chamado de “coronavauch”, que, inclusive, 
está previsto para ser prorrogado até 2021, o que não é 
visto com bons olhos pelo mercado, dado que com o 
aumento das despesas a dívida pública deve 
comprometer quase 100% do PIB, o que é bastante 
preocupante no que toca à solvência do Brasil frente a 
seus compromissos, ocasionado, assim, alta 
volatilidade no mercado financeiro. Ademais disso, falou 
sobre o crescimento significativo dos setores de 
construção civil, varejo e alimentação durante a 

quarentena, ao tempo em que informou que o setor de 
serviços foi bastante afetado com as restrições impostas 
pelas autoridades competentes, dando como exemplo o 
fechamento temporário de bares, restaurantes, hotéis, 
bancos, etc., serviços estes que representam quase 
50% do PIB brasileiro. Depois disso, apresentou as 
seguintes projeções econômicas realizadas pela ASSET 
do Banco Safra: PIB -5% em 2020 e 4,5% em 2021; Selic 
2% em 2020 e 2021; IPCA 2% em 2020 e 3,1% em 2021; 
e Câmbio R$ 5,20 em 2020. Em seguida, alegou que, 
muito embora a média da meta atuarial dos RPPSs seja 
de 5,89%, e os juros estejam em queda até o final de 
2021, a meta do Banco Safra é de 7,89% em 2020. 
Alegou, ainda, que, não obstante a abertura na curva de 
juros, o IRF-M1 não baterá a meta atuarial, como 
também o IRF-M1+ não a baterá. Aduziu que existe 
prêmio na curva longa de juros, a exemplo dos títulos 
NTN-B, sendo, no entanto, difícil acertar o momento 
certo da curva de juros para investimentos. Falou sobre 
os fundos de estratégia ativa que trazem muito prêmio na 
curva longa, defendendo a posição da carteira em renda 
fixa. Após tais considerações, apresentou o Fundo Safra 
IMA-B Gestão Ativa, alegando que se o benchmark IMA-
B não bater a meta, os outros indicadores também não a 
baterão, a exemplo do CDI. Em sentido contínuo, 
discorreu sobre a volatilidade do Ibovespa (IBOV), 
principal indicador de desempenho das ações 
negociadas na B3, indicando um suposto paradoxo entre 
a projeção negativa do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e a performance do Ibovespa, que está 
registrando quase 100 mil pontos. Ressaltou que esse 
suposto paradoxo justifica-se em razão da baixa taxa de 
juros do mercado, o que tem levado muitos investidores 
a migrarem da renda fixa para a renda variável, sendo 
que atualmente os investidores da B3 são, em sua 
maioria, brasileiros. Na oportunidade, apresentou os 
fundos de investimentos com alocação em renda 
variável, enquadrados no art. 8°, II, com retorno de até 
19% do IBOV, cujos portifólios serão encaminhados por 
e-mail ao Comitê de Investimentos. Apresentou, ainda, 
os fundos de dividendos que trazem um rendimento 
satisfatório, não obstante a volatilidade da bolsa de 
valores, a exemplo do Fundo Safra Consumo Brasil e do 
Fundo Safra Ações Livre. Em seguida, falou sobre a 
importância de investimentos no exterior, especialmente 
na bolsa norte-americana, indicando o Fundo Safra S&P 
500 Reais, que não possui variação cambial e é um 
fundo multimercado, como também o Fundo Safra 
Consumo Americano BDR, enquadrado no art. 9°, que 
em agosto fechou 16% positivo, cujos portfólios serão 
oportunamente encaminhados por e-mail ao Comitê de 
Investimentos. Com a palavra, gestor de recursos 
agradeceu pela apresentação dos produtos do Banco 
Safra, ao tempo em que informou que, em razão da Lei 
Municipal nº 1623/2020, de 09 de abril de 2020, que 
suspendeu a exigibilidade das contribuições patronais 
devidas ao ISSM, o Instituto possui um déficit de 
aproximadamente R$ 5 milhões por mês, não podendo, 
dessa forma, realizar novos aportes, senão pequenos 
ajustes e movimentações pontuais, quando 
necessárias. Todavia, ressaltou que os valores 
atualmente suspensos serão pagos com juros e 
correções monetárias de, no mínimo, IPCA + 5,89%, 
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equivalente à meta atuarial, o que possibilitará, a partir 
do próximo ano, a realização de novos aportes, 
incluindo-se a possibilidade de investimentos em renda 
variável, por causa de um possível superávit financeiro. 
Afirmou que está convencido da importância da 
diversificação da carteira de investimentos com produtos 
do exterior, ressaltando, entretanto, que a Política de 
Investimentos do ISSM (2020) não permite aportes em 
fundos enquadrados no art. 9°, razão pela qual levará a 
proposta de se admitir tais fundos para a Política de 
Investimentos de 2021, a qual será deliberada pelo 
Conselho Administrativo e Previdenciário. Ademais, 
solicitou aos representantes da ASSET do Banco Safra 
as documentações dos fundos que eventualmente não 
estejam credenciados pelo Comitê de Investimentos, 
para fins de análise. Dito isso, o gestor de recursos 
registrou que, em razão do meio pelo qual ocorreu a 
reunião, notadamente por meio de videoconferência, 
estando cada participante em local distinto, inclusive fora 
do estado da Bahia, como no caso dos representantes 
da ASSET do Banco Safra, ficarão dispensadas as 
assinaturas de EDMILSON ALVES, ADRIANO 
RIBEIRO, MANOEL MÁRCIO e LORENA ARAÚJO, 
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos 
demais participantes. E nada mais havendo passível de 
registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
agradecendo a participação 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.
 

Diego Rodrigues de Magalhães Membro/Presidente
Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

PORTARIA Nº 193/2020 
DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

Regulamenta as medidas operacionais e 
administrativas para garantir à segurança 
viária, bem como assegurar a ordem e a 
incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, durante o exercício de atos de 
propaganda e campanha eleitoral: 
caminhadas, passeatas, carreatas e 
utilização de carros de som em vias 
públicas do município de Camaçari e dá 
outras providências. 

 

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I TO  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei 
nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de 
julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; 
Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 
24 de julho de 2013, 

CONSIDERANDO as atribuições gerais da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT do Município de Camaçari, conforme disposição 
expressa contida incisos I, II, III e VI, do art. 24 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 
9.503/1997), na qualidade de Órgão Executivo de 
Trânsito;

CONSIDERANDO as determinações do Decreto 
Estadual n.° 19.586, de 27 de março de 2020, e suas 
posteriores alterações que ratifica a declaração de 
Situação de Emergência em todo o território baiano, 
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e 
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus e o Decreto Municipal nº 7396/2020 
onde este dispõe sobre a sexta alteração no Decreto 
Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, no que tange 
a necessidade de condutas proat ivas da 
administração pública referentes à atual situação de 
pandemia da Covid-19; 
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CONSIDERANDO as orientações de medidas 
sanitárias para as Eleições 2020 na Bahia, 
estabelecidas em despacho exarado no Processo n.º 
019.10426.2020.0094218-87, do Governo do Estado 
da Bahia;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 
1997 e as normas que regulamentam o calendário das 
eleições 2020; Emenda Constitucional nº 107/2020, 
art. 1º, §1º, IV com fito de salvaguardar o bom 
andamento e a legitimidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar as medidas operacionais e 
administrativas para garantir à segurança viária, bem 
como assegurar a ordem e a incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, durante o exercício de atos 
de propaganda e campanha eleitoral: caminhadas, 
passeatas, carreatas e utilização de carros de som em 
vias públicas do município de Camaçari, respeitadas 
as normas vigentes e as  medidas gerais de proteção à 
saúde pública no contexto da pandemia da SARS-
CoV-2 (COVID-19), em especial, as orientações de 
medidas sanitárias para as Eleições 2020 na Bahia 
exaradas pelo Governo do Estado da Bahia.

Art. 2º - Os responsáveis pela organização de atos de 
propaganda e campanha eleitoral, no período eleitoral 
fixado pela justiça especializada, a exemplo de 
caminhadas, passeatas, carreatas e utilização de 
carros de som, que utilizem vias públicas e/ou 
interfiram na fluidez do trânsito do município de 
Camaçari, deverão realizar comunicação prévia a 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da sua realização, para que seja 
avaliada a sua viabilidade.
§ 1º - Considera-se responsáveis pela organização de 
atos de propaganda e campanha eleitoral, para fins 
desta Portaria, o candidato, partido ou coligação 
promotora do ato de propaganda ou campanha 
político-partidária ou eleitoral.
§ 2º - A avaliação de viabilidade prevista no caput deste 
artigo tem a finalidade de assegurar a fluidez do 
trânsito, a manutenção da prestação dos serviços 
públicos e a segurança viária que possam ser 
impactados pela realização do evento.

Art. 3º - A análise de viabilidade prevista no artigo 
anterior terá início por meio de requerimento formal e 
tempestivo, a ser realizado pelo responsável da 
o r g a n i z a ç ã o  d o  e v e n t o ,  e n d e r e ç a d o  à  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT do município de Camaçari, sendo indispensável 
para a sua instrução e processamento, o fornecimento 
das informações e documentos abaixo indicados:

a) Nome, CPF ou CNPJ, endereçamento, telefone, e 
endereço eletrônico (e-mail) do responsável, 
juntamente com a cópia do seu documento de 

identificação;
b) Tipo de evento a ser realizado, com data, estimativa 
de público, horário de início e término da atividade;
c) Percurso a ser realizado, de forma detalhada, 
contendo o mapa com nome das ruas, sentido e 
intersecções a serem percorridas, respeitando o 
direcionamento das vias e do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB;
d) Em caso de utilização de carro de som ou minitrio, 
deve em anexo constar também o documento do 
veículo e habilitação do condutor;
e) Para garantir a fluidez, mobilidade e o deslocamento 
seguro de pedestres e veículos, os responsáveis, pelo 
evento, deverão indicar pessoas com a finalidade de 
agirem como auxiliares de percurso. Que deverão 
atuar no sentido de promover um deslocamento 
constante, ordeiro e pacifico, ocupando apenas uma 
faixa ao evento destinada;

§1º - A solicitação deve ser protocolada de forma 
presencial, das 09h às 12h e das 14h às 16:30, na sede 
da Superintendência, onde deverá ser encaminhada a 
preposto da Diretoria de Trânsito, a fim de ser 
analisado, preliminarmente, o quanto solicitado e onde 
a confirmação sobre a viabilidade do evento poderá 
ser encaminhada ao endereço eletrônico descrito pelo 
responsável por ocasião da sua solicitação e/ou 
informado por meio de documento oficial.
 
Art. 4º - Confirmada a viabilidade, a STT notificará o 
responsável pelo pedido sobre os procedimentos e 
obrigações legais inerentes ao exercício do seu direito, 
de modo a garantir a realização do evento pretendido, 
respeitando os direitos das pessoas não participantes 
do ato público, bem como determinará a observância e 
adoção das seguintes orientações sanitárias, 
conforme medidas sanitárias para as Eleições 2020 
e s t a b e l e c i d a s  n o  P r o c e s s o  n . º  
019.10426.2020.0094218-87, do Governo do Estado 
da Bahia:
I – Passeatas e caminhadas:
a) Evitar aglomerações;
b) Obrigatoriedade do uso de máscaras;
c) Obrigatoriedade das medidas de proteção 
individual, como a etiqueta respiratória ao tossir ou 
espirrar;
d) Manter o distanciamento obrigatório de 1,5 m de 
distância entre as pessoas;
e) Evitar compartilhamento de objetos, a exemplo de 
microfones, celulares, canetas, entre outros;
f) Redobrar os cuidados durante a alimentação, se 
houver;
g) Em caso de formação de filas para adentrar aos 
locais dos comícios, ordenar estas, mantendo 
distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Utilizar 
demarcação no chão a fim de manter o ordenamento 
das filas, assegurando o distanciamento preconizado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
II - Carreatas:
a) Obrigatoriedade do uso de máscaras;
b) Obrigatoriedade das medidas de proteção 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
09 de Outubro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1520 - Pagina. 11 de 12



individual, como a etiqueta respiratória ao tossir ou 
espirrar;
c) Manter os veículos com as janelas abertas, 
permitindo uma circulação do ar;
d) Realizar a desinfecção do veículo antes e após o 
seu uso, com soluções sanitizantes, de acordo com 
orientações do fabricante. Priorizar superfícies de 
maior contato: maçanetas, janelas, poltronas, painel, 
câmbio, travas e áreas de apoio;
e) Redução de 50% da capacidade de ocupação por 
veículo, garantindo o distanciamento entre as 
pessoas;
f) Obrigatoriedade da disposição de álcool em gel a 
70%, por passageiro;
g) Evitar compartilhamento de objetos, a exemplo de 
microfones, celulares, canetas, entre outros;
h) Redobrar os cuidados durante a alimentação, se 
houver;
i) Em caso de formação de filas para adentrar aos 
locais dos comícios, ordenar estas, mantendo 
distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Utilizar 
demarcação no chão a fim de manter o ordenamento 
das filas, assegurando o distanciamento preconizado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
j) Proibido a distribuição de panfletos, folhetos, 
adesivos, entre outros.

Art. 5º - A circulação de carros de som como meio de 
propaganda eleitoral, de acordo com a norma vigente, 
é permitida apenas em carreatas, caminhadas e 
passeatas, devendo observar e atender ao limite de 
80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, 
medidos a sete metros de distância do veículo, e 
respeitadas as demais limitações para utilização de 
alto-falantes ou amplificadores de som, que somente 
é permitida entre as oito e as vinte e duas horas, bem 
como outras vedações dispostas no art. 39 da Lei nº 
9.504 de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral).
§1º - Considera-se carro de som para efeito desta 
Portaria, os veículos automotores que utilizam 
equipamentos de som com potência nominal de 
amplificação de até 10.000 (dez mil) watts, bem como 

aqueles denominados de minitrio, consubstanciados 
em veículos automotores que utilizam equipamento 
de som com potência nominal de amplificação entre 
10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts.
§2º - É vedada a utilização de trios elétricos ou 
veículos automotores que utilizem equipamentos de 
som com potência nominal de amplificação acima de 
20.000 (vinte mil) watts.

Art 6º - A Superintendência de Trânsito e Transporte 
poderá adotar medidas emergenciais, voltadas a 
garantir uma melhor circulação dos veículos nas 
imediações  dos atos da campanha eleitoral, 
aspirando a melhoria  na qualidade   da   prestação   
do   serviço   de   transporte   público   coletivo e  
reduzindo os transtornos  decorrentes  da mesma,  
disciplinando e orientando o trânsito de veículos e 
pedestres, com vistas à segurança viária.

Art.7º - A Superintendência de Trânsito e Transporte 
poderá a qualquer tempo, alterar e/ou afixar 
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao 
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e 
transporte durante o evento, desde que observados 
as normas vigentes.

Art. 8º - Essa Portaria visa o disciplinamento do 
trânsito, através de medidas que objetivam fluidez e 
segurança viária e entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 27 de 
setembro de 2020.  

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO 
DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
09 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1520 - Pagina. 12 de 12

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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