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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA,  vinculado a SEDES - Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania, com caráter  
consultivo, fiscalizador e deliberativo, constituindo-se em 
espaço de articulação entre o  governo municipal e a 
sociedade civil para a formulação de diretrizes para a 
Política  Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.  
Art. 2º Cabe ao COMSEA estabelecer diálogo 
permanente entre o Governo Municipal e as  
organizações sociais nele representadas, com o objetivo 
de assessorar a Prefeitura  Municipal de Camaçari na 
formulação das diretrizes para as Políticas Públicas de  
Segurança Alimentar e Nutricional, de forma a garantir o 
acesso à alimentação adequada  em quantidade e 
qualidade e saudável como um direito humano básico de 
todo o cidadão. 
Art.3º Compete ao COMSEA propor e pronunciar-se 
sobre:  
I - As diretrizes da política municipal de segurança 
alimentar e nutricional a ser  implementada pela 
Administração Municipal;  
II - Os projetos e ações prioritárias da política municipal 
de segurança alimentar e  nutricional, a serem incluídos 
anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
no  Orçamento Municipal;  
III - Os projetos e ações da política municipal de 
segurança alimentar e nutricional,  desenvolvidos com 
aporte financeiro estadual, federal e municipal;  
IV - As formas de articulação e mobilização da sociedade 
civil organizada, no âmbito da  política municipal de 
segurança alimentar e nutricional, indicando prioridades;  
V - A realização de estudos que fundamentem as 
propostas ligadas à segurança alimentar e  nutricional;  
VI- A organização e implementação das Conferências 
Municipais de Segurança Alimentar  e Nutricional;  
VII- Regulamentar o processo de escolha dos 
representantes da sociedade civil do  COMSEA.  
Parágrafo Único. Compete também ao COMSEA 
estabelecer relações de cooperação com 
os conselhos municipais de segurança alimentar e 
nutricional de municípios da região, bem  como os 
conselhos estadual e nacional de segurança alimentar e 
nutricional e demais fóruns  que debatam a questão.  
Art. 4º O COMSEA será composto por 11 (onze) 
conselheiros, sendo representantes da  sociedade 

público. O COMSEA não será paritário assim 
será composto por   1/3 de representantes 
governamentais e 2/3 de representantes da sociedade 
civil.  

civil e 
do poder 

LEI N° 1646/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera e acrescenta a redação do capítulo 
XI da Lei n° 1523/2017, de 28 de Dezembro 
de 2017, que dispões sobre a estrutura da 
Administração Pública do poder 
Executivo Municipal de Camaçari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1° O Art. 34 da Lei n° 1523/2017, de 28 de Dezembro 
de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34° A Secretaria Municipal de Esportes, lazer e 
Juventude tem seguinte estrutura orgânica municipal:
I- Órgãos colegiados
a) Conselho Municipal de Juventude
b) Conselho Municipal de Esporte

II- Órgão da Administração Direta
a) Gabinete;
b) Assessoria técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, gestão e Finanças;
d) Coordenadoria de Atividades;
e) Coordenadoria de Equipamentos;
f) Coordenadoria da juventude.”

Art. 2° A regulação e disposição do Conselho Municipal 
de Esportes serão definidas na forma da lei.

Art 3° esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art 4° Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI N° 1647/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera Lei Nº 678/2005 de 27 de junho de 
2005 que cria o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA do Município de Camaçari e dá 
outras providências.  

LEIS



§ 1º O Governo Municipal indicará para representá-lo no 
COMSEA um servidor e um  suplente de cada uma das 
seguintes secretarias relacionadas com a questão da 
Segurança  Alimentar e Nutricional.  
I - SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania;  
II - SEDAP - Secretaria de Desenvolvimento de 
Agricultura e Pesca;  III - SEDUC - Secretaria de 
Educação;  IV - SESAU - Secretaria de Saúde;  V - 
SEDEC - Secretaria de Desenvolvimento Econômico;  
§ 2º A sociedade civil será representada por um membro 
e um suplente de cada um dos  setores abaixo 
relacionados, definidos em processo de escolha ou 
assembleia pública  convocada para esse fim.  
I - Movimentos populares organizados;  
II - Instituições religiosas de diferentes expressões de fé 
existentes no Município;  III - Associações comunitárias;  
IV - Associações de agricultores rurais;  
V - Entidades que desenvolvam políticas sociais;  
VI - Associações vinculadas à iniciativa privada;  
§ 3º As instituições representadas no COMSEA devem 
atender aos seguintes requisitos:  I - Ter efetiva atuação 
no Município;  
II - Trabalharem regulamente com alimentos, nutrição, 
educação e organização popular;  III - Apresentar 
situação fiscal regular;  
IV - Ata de posse da diretoria (com firma reconhecida);  
V - Apresentação de relatório das atividades 
desenvolvidas pela instituição nos últimos dois  anos. 
§ 4º O COMSEA será constituído através de Resolução 
ou por Decreto Municipal contendo  a indicação dos 
conselheiros e suplentes, governamentais e da 
sociedade civil com a 
indicação das respectivas entidades.  
§ 5º Os Conselheiros suplentes substituirão os titulares, 
em seus impedimentos, nas  reuniões do COMSEA e de 
suas Câmaras Temáticas, com direito a voz e voto.  
§ 6º O mandato dos membros representantes da 
sociedade civil no COMSEA será de dois  anos, admitidas 
duas reconduções consecutivas.  
§ 7º A ausência nas reuniões plenárias devem ser 
justificadas em comunicação por escrito à  presidência 
com antecedência de, no mínimo, três dias posteriores à 
sessão, se imprevisível  a falta.  
§ 8º O COMSEA será presidido por um Conselheiro 
representante da sociedade civil  escolhido por seus 
pares na reunião ordinária específica para este fim .  
§ 9º Na ausência do presidente, o vice-presidente deverá 
presidir a reunião. 

que na pauta constar assuntos de 
sua área de atuação.  
§ 11 As Reuniões serão abertas a participação popular 
mediante solicitação realizada com o  mínimo vinte e 
quatro horas de antecedência, respeitando o limite das 
acomodações do  espaços físico. 
§ 12 O COMSEA terá como convidados permanentes, na 
condição de observadores, um  representante de cada 
um dos conselhos municipais existentes.  
§ 13 A participação dos Conselheiros no COMSEA não 
será remunerada. 

§ 10 Poderão ser convidados a participar da reunião, sem 
direito a voto, titulares de outros  órgãos ou entidades 
públicas, bem como pessoas que representam a 
sociedade civil sempre  

Art. 5º O processo de escolha para os representantes da 
sociedade civil será constituído  por meio de reunião 
ordinária especialmente convocada pela Presidência do 
COMSEA para  este fim, na ausência ou impossibilidade 
será através de Assembleia Pública convocada  pela 
Secretaria ligada ao COMSEA.  
I- A convocação do processo de escolha ou assembleia 
pública mencionada no caput dar se-á por meio de edital 
do qual conste data, local, pauta e critérios de 
participação das  entidades ou organizações sociais;  
II- O processo de escolha dos representantes da 
sociedade civil no COMSEA terá início  mediante a 
realização de reunião ordinária de instalação, na qual 
será constituída mesa  coordenadora dos trabalhos;  
III- A coordenação dos trabalhos deverá ser composta por 
uma comissão paritária;  
III- As deliberações da reunião ordinária de instalação 
serão publicadas no Diário Oficial  do Município em forma 
de resolução do COMSEA;  
IV- A escolha da representação da sociedade civil no 
COMSEA ocorrerá trinta dias antes  do término dos 
respectivos mandatos vigentes.  
Art. 6º O COMSEA contará com Câmaras Temáticas 
permanentes que prepararão as  propostas que serão por 
ele apreciadas.
I - As Câmaras Temáticas serão compostas por 
Conselheiros designados pelo plenário do  COMSEA, 
observadas as condições estabelecidas no seu próprio 
Regimento Interno. 

II - Na fase de elaboração das propostas a serem 
submetidas ao plenário do COMSEA, as  Câmaras 
Temáticas poderão convidar representantes de 
entidades da sociedade civil, de  órgãos e entidades 
públicos e técnicos afeitos aos temas nelas em estudo.  
Art. 7º O COMSEA poderá instituir Grupos de Trabalho, 
de caráter temporário, para  estudar e propor medidas 
específicas.  
Art. 8º Cabe ao Governo Municipal assegurar ao 
COMSEA, assim como às suas Câmaras  Temáticas e 
aos Grupos de Trabalho, os meios necessários ao 
exercício de suas  competências, incluindo suporte 
administrativo técnico e recursos financeiros, estes  
assegurados pelo Orçamento Municipal.  
Art. 9º O COMSEA reunir-se-á ordinariamente em 
sessões mensais e extraordinariamente  quando 
convocado por seu presidente ou, pelo menos, pela 
metade de seus membros com a  antecedência mínima 
de cinco dias.  
Art. 10 O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - COMSEA tem o  Regimento Interno, que traz 
normas e regras de funcionamento deste conselho.  
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em  contrário.

  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE  2020.  

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 
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LEI N° 1648/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Denomina Avenida União no bairro 
Parque Verde II Via Pública Municipal e 
dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica denominada de AVENIDA UNIÃO, a via 
pública situada no perímetro urbano desta cidade, 
localizada no Bairro do Parque verde II.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE  2020.  

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI N° 1649/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o combate ao desperdício 
de alimentos e a doação de excedentes 
de alimentos para o consumo humano 
no âmbito do município de Camaçari.

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

Art. 1º. Os estabelecimentos dedicados à produção e ao 
fornecimento de alimentos, incluídos alimentos in natura, 
produtos industrializados e refeições prontas para o 
consumo, ficam autorizados a doar os excedentes não 
comercializados e ainda próprios para o consumo 
humano que atendam aos seguintes critérios:

I - estejam dentro do prazo de validade e nas condições 
de conservação especificadas pelo fabricante, quando 
aplicáveis;
II - não tenham comprometidas sua integridade e a 
segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua 
embalagem;
III - tenham mantidas suas propriedades nutricionais e a 
segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano 
parcial ou apresentem aspecto comercialmente 
indesejável.
§ 1º O disposto no caput deste artigo abrange empresas, 
hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, 
lanchonetes e todos os demais estabelecimentos que 
forneçam alimentos preparados prontos para o consumo 

de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de 
parceiros, de pacientes e de clientes em geral.
§ 2º A doação de que trata o caput deste artigo poderá ser 
feita diretamente, em colaboração com o poder público 
municipal, ou por meio de bancos de alimentos, de outras 
entidades beneficentes de assistência social certificadas 
na forma da lei ou de entidades religiosas.
§ 3º A doação de que trata o caput deste artigo será 
realizada de modo gratuito, sem a incidência de qualquer 
encargo que a torne onerosa.

Art. 2º Os beneficiários da doação autorizada por esta Lei 
serão pessoas, famílias ou grupos em situação de 
vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional.
Parágrafo único. A doação a que se refere esta Lei em 
nenhuma hipótese configurará relação de consumo.

Art. 3°. Durante a vigência da emergência de saúde 
pública de importância nacional decorrente do 
coronavírus, o governo municipal de Camaçari procederá 
preferencialmente à aquisição de alimentos, pelo 
Programa Municipal de Aquisição de Alimentos Direto da 
Agricultura Familiar, conforme trata a Lei 1.569/2018, que 
institui o Mais Agricultura, e prevê a compra, com 
recursos próprios, da produção da agricultura familiar 
direto do produtor rural. A medida, ao mesmo tempo em 
que incentiva a produção agrícola, fortalece as ações 
desenvolvidas por instituições beneficentes de Camaçari.

Art. 4°. Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar 
e fiscalizar a aplicabilidade desta Lei.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE  2020.  

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI N° 1650/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Institui Sanções aos proprietários de 
imóveis e terrenos baldios, que 
possibilitem a proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti no Município de Camaçari 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:
Art. 1º. Fica instituída pela presente lei sanções aos 
proprietários de imóveis e terrenos das áreas urbanas e 
rurais que possibilitem a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, 
chikungunya, zika Vírus, Guillain Barré e Microcefalia, no 
município de Camaçari.
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Art. 2ºÉ dever de todos os propriedades de imóveis do 
município de Camaçari a conservação de suas áreas 
internas e externas visando a tomada de cuidados 
preventivos contra a não proliferação de criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti.
§ 1° - Na hipótese de imóvel posto à locação por 
imobiliárias do município, e que esteja fechado ou 
abandonado, deverá ser fornecido o acesso ao seu 
interior, facultado o acompanhamento por terceiro 
indicado, sob pena de incidir penalidade a imobiliária e 
seus representantes legais, de uma multa a ser 
estipulada pelo órgão competente a cada incidência.
§ 2° - Os imóveis fechados, abandonados ou em que 
sejam impedidas a entrada dos agentes vistoriadores e 
fiscalizadores estarão sujeitos a sofrer processo judicial 
visando à consecução dos fins desta lei, com o uso de 
autoridade policial, se necessário.
§ 3° - O proprietário ou ocupante de imóvel que vedar a 
entrada de agentes vistoriados e fiscalizadores sujeitará 
ao sancionamento à propriedade da multa a ser 
estipulada pelo órgão competente, a cada incidência.

Art. 3° - É proibido nas residências, estabelecimentos 
empresariais, industriais, em próprios públicos, nas 
áreas urbanas e rurais de Camaçari, a falta de assepsia 
adequada, armazenamento do lixo, entulho, dentre 
outros, que acumulem água, e que possibilitem a 
proliferação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Art. 4° - Na hipótese de ser encontrado na propriedade 
do munícipe, pelo agente responsável pela prevenção de 
Vetores, comprovadamente, o ambiente propício à 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, além da 
presença do próprio ou de larvas da espécime (foco do 
mosquito), deverá ser comunicado imediatamente ao 
órgão fiscalizador do Poder Executivo (Vigilância 
Sanitária), para aplicação de sanção cabível.

Art. 5° - A propriedade em que for encontrado foco do 
mosquito Aedes Aegypti sujeitará os seus proprietários 
às seguintes sanções:

I. - Em se tratando de propriedade particular:

a) Na primeira incidência: Advertência;

b) Na segunda incidência: Multa a ser estipulada pelo 
órgão competente, a cada incidência;

c) Demais reincidências: O dobro do valor anteriormente 
apenado;

II. - Em se tratando de propriedade em que se localize ou 
sedie estabelecimento empresarial, industrial ou próprio 
público:

a) Na primeira incidência: Advertência;

b) Na segunda incidência: Multa a ser estipulada pelo 
órgão competente, a cada incidência;

c) Demais reincidências: O dobro do valor anteriormente 
apenado a cada atuação e cassação do alvará municipal 
de funcionamento.

§ 1° - Responderá pelas sanções acima referidas o titular 
da propriedade que constar no cartório de registro de 
imóveis respectivo ou no cadastro imobiliário da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

§ 2° - Responderá, solidariamente, pelas sanções 

pecuniárias, a pessoa jurídica que se situar sobre o 
imóvel descumpridor desta lei.

§ 3° - A cassação do alvará municipal de 
funcionamento é privativa às pessoas jurídicas que 
estejam sediadas no local em que se encontrar o foco 
do mosquito Aedes Aegypti.

§ 4° - A concessão de novo alvará de funcionamento 
estará sujeito à dissipação integral das irregularidades 
encontradas, bem como ao pagamento integral das 
multas previstas nesta lei.

§ 5° - O imóvel abandonado também se sujeitará às 
sanções referidas nos incisos I e II, observando-se a 
gradação da multa na destinação original do mesmo 
(propriedade particular ou propriedade de uso 
empresarial ou público).

§ 6° - Os próprios públicos ou que abriguem repartições 
públicas, do âmbito municipal, estadual e federal 
também se sujeitarão ao disposto nesta lei, e 
responderão pelas penalidades impostas.

§ 7° - A autoridade responsável pela conservação do 
próprio público, responderá solidariamente pela 
penalidade imposta.

Art. 6° - As despesas correntes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE  2020.  

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

LEI N° 1651/2020
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Dá nova redação aos textos dos art. 48 e 

49 da Lei nº 1317, de 30 de dezembro de 

2013, alterando também o quadro das 

atribuições e requisitos de investidura 

d o s  c a r g o s  e m  c o m i s s ã o  d e  

P R O C U R A D O R  C H E F E  e  

SUBPROCURADOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alterados os art. 48 e 49 da Lei Municipal 

n.º 1317 de 30 de dezembro de 2013, que passam a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 48. Compete ao Procurador Chefe:

I - dirigir, coordenar e supervisionar os serviços em todos 

os âmbitos da Procuradoria Jurídica;
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II - expedir instruções para os membros da Procuradoria 

Jurídica e para seu pessoal administrativo, sobre o 

exercício das respectivas funções;

III - adotar as medidas necessárias à uniformização de 

jurisprudência administrativa e à organização das 

respectivas súmulas, aprovando as formulações que 

expressem o entendimento uniforme da Procuradoria 

Jurídica, de maneira a evitar contradição ou conflito na 

interpretação das leis e dos atos administrativos;

IV - exercitar quaisquer das competências definidas no 

artigo 46 da Lei nº. 1317 de 30 de dezembro de 2013;

V - representar a Câmara Municipal e promover a defesa 

de seus direitos e interesses em qualquer instância 

judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, 

opoente, terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 

interessado, usando de todos os recursos legalmente 

permitidos e todos os poderes para o foro em geral, e, 

quando expressamente autorizado pelo Presidente da 

Câmara ou por delegação de competência, os especiais 

para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar 

compromisso, receber e dar quitação, bem como deixar 

de interpor recursos nas ações em que a Câmara 

Municipal figure como parte;

VI - receber citações, notificações e intimações nas 

ações de interesse da Câmara Municipal;

VII - avocar a defesa de interesse da Câmara Municipal 

em qualquer ação ou processo administrativo ou judicial;

VIII - estabelecer normas e medidas visando o 

aperfeiçoamento de defesa judicial ou extrajudicial da 

Câmara Municipal;

IX – praticar quaisquer atos processuais, no feitos 

administrativos ou judiciais, no exercício da defesa da 

Câmara Municipal perante os Tribunais, podendo 

delegá-la ao Procurador Jurídico ou ao Assessor 

Jurídico;

X - emitir parecer em processos administrativos de todas 

as naturezas, inclusive licitatórios, em especial quando 

relacionados com a possibilidade de contratação direta, 

acompanhando e participando efetivamente de todos 

estes processos;

XI - examinar as ordens e sentenças judiciais cujo 

cumprimento envolva matéria de competência da 

Câmara Municipal;

XII - exercer função normativa, supervisora e 

fiscalizadora em matéria de natureza jurídica;

XIII - celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, 

que visem a extinção de processos;

XIV - elaborar modelos de contratos administrativos;

XV - sugerir e recomendar providências para resguardar 

os interesses e dar segurança aos atos e decisões da 

Administração;

XVI - redigir correspondências que envolvam aspectos 

jurídicos relevantes;

XVII - acompanhar processos administrativos externos 

em tramitação no Tribunal de Contas e Ministério Público;

XVIII   - analisar os contratos firmados pela Câmara 

Municipal firmados pela Câmara Municipal, avaliando os 

riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança 

jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas 

entre o ente público e terceiros;

XIX - apresentar ao Presidente da Casa Legislativa, 

anualmente, entre os dias 10 e 20 de dezembro, relatório 

das atividades desenvolvidas pela Procuradoria Jurídica;

XX - exercer outras atribuições inerentes à finalidade da 

Procuradoria.

“Art. 49. Compete ao Subprocurador Chefe:

I - auxiliar o Procurador Chefe em todas as atividades 

inerentes ao mesmo, podem exercer todas as atribuições 

elencadas nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIV, XV, 

XVI, XVII,XVIII e XX do artigo anterior, de forma 

concorrente;

II - exercer as atribuições dos incisos II, III, VIII, XII, XIII e 

XIX, em casos de substituição ou representação do 

Procurador Chefe ou, de forma concorrente, quando 

delegadas por este.

Art. 2º. O quadro das atribuições e requisitos de 

investidura dos cargos em comissão de PROCURADOR 

CHEFE e SUBPROCURADOR constantes do  Anexo IV 

da Lei n.º 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a 

vigorar da seguinte forma:

PROCURADOR CHEFE

ATRIBUIÇÕES

Dirigir, coordenar e supervisionar os serviços em todos 
os âmbitos da Procuradoria Jurídica; expedir instruções 
para os membros da Procuradoria Jurídica e para seu 
pessoal administrativo, sobre o exercício das respectivas 
funções; adotar as medidas necessárias à uniformização 
de jurisprudência administrativa e à organização das 
respectivas súmulas, aprovando as formulações que 
expressem o entendimento uniforme da Procuradoria 
Jurídica, de maneira a evitar contradição ou conflito na 
interpretação das leis e dos atos administrativos; 
exercitar quaisquer das competências definidas no artigo 
46 da Lei nº. 1317 de 30 de dezembro de 2013; 
representar a Câmara Municipal e promover a defesa de 
seus direitos e interesses em qualquer instância judicial, 
nas causas em que for autor, réu, assistente, opoente, 
terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 
interessado, usando de todos os recursos legalmente 
permitidos e todos os poderes para o foro em geral, e, 
quando expressamente autorizado pelo Presidente da 
Câmara ou por delegação de competência, os especiais 
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para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar 
compromisso, receber e dar quitação, bem como deixar 
de interpor recursos nas ações em que a Câmara 
Municipal figure como parte; receber citações, 
notificações e intimações nas ações de interesse da 
Câmara Municipal; avocar a defesa de interesse da 
Câmara Municipal em qualquer ação ou processo 
administrativo ou judicial; estabelecer normas e medidas 
visando o aperfeiçoamento de defesa judicial ou 
extrajudicial da Câmara Municipal; exercitar a 
competência de representar a Câmara Municipal perante 
os Tribunais, podendo delegá-la ao Procurador Jurídico 
ou ao Assessor Jurídico; emitir parecer em processos 
administrativos de todas as naturezas, inclusive 
licitatórios, em especial quando relacionados com a 
possibilidade de contratação direta, acompanhando e 
participando efetivamente de todos estes processos; 
examinar as ordens e sentenças judiciais cujo 
cumprimento envolva matéria de competência da 
Câmara Municipal; exercer função normativa, 
supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza 
jurídica; celebrar acordos judiciais, em qualquer 
instância, que visem a extinção de processos; elaborar 
modelos de contratos administrativos; sugerir e 
recomendar providências para resguardar os interesses 
e dar segurança aos atos e decisões da Administração; 
redigir correspondências que envolvam aspectos 
jurídicos relevantes; acompanhar processos 
administrativos externos em tramitação no Tribunal de 
Contas e Ministério Público; analisar os contratos 
firmados pela Câmara Municipal firmados pela Câmara 
Municipal, avaliando os riscos neles envolvidos, com 
vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as 
relações jurídicas travadas entre o ente público e 
terceiros; apresentar ao Presidente da Casa Legislativa, 
anualmente, entre os dias 10 e 20 de dezembro, relatório 
das atividades desenvolvidas pela Procuradoria Jurídica; 
exercer outras atribuições inerentes à finalidade da 
Procuradoria.

REQUISITOS

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ser 
graduado em Bacharel em Direito com registro na OAB e 
ter experiência compatível com a área.

SUBPROCURADOR

ATRIBUIÇÕES

Auxiliar o Procurador Chefe em todas as atividades 
inerentes ao mesmo, podem exercer de forma concorrente 
as seguintes atribuições: dirigir, coordenar e supervisionar 
os serviços em todos os âmbitos da Procuradoria Jurídica; 
exercitar quaisquer das competências definidas no artigo 46 
da Lei nº. 1317 de 30 de dezembro de 2013; representar a 
Câmara Municipal e promover a defesa de seus direitos e 
interesses em qualquer instância judicial, nas causas em 
que for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente 
ou, por qualquer forma, interessado, usando de todos os 
recursos legalmente permitidos e todos os poderes para o 

foro em geral, e, quando expressamente autorizado pelo 
Presidente da Câmara ou por delegação de competência, os 
especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, 
firmar compromisso, receber e dar quitação, bem como 
deixar de interpor recursos nas ações em que a Câmara 
Municipal figure como parte; receber citações, notificações e 
intimações nas ações de interesse da Câmara Municipal; 
avocar a defesa de interesse da Câmara Municipal em 
qualquer ação ou processo administrativo ou judicial; 
exercitar a competência de representar a Câmara Municipal 
perante os Tribunais, podendo delegá-la ao Procurador 
Jurídico ou ao Assessor Jurídico; emitir parecer em 
processos administrativos de todas as naturezas, inclusive 
licitatórios, em especial quando relacionados com a 
possibilidade de contratação direta, acompanhando e 
participando efetivamente de todos estes processos; 
examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento 
envolva matéria de competência da Câmara Municipal; 
elaborar modelos de contratos administrativos; sugerir e 
recomendar providências para resguardar os interesses e 
dar segurança aos atos e decisões da Administração; redigir 
correspondências que envolvam aspectos jurídicos 
relevantes; acompanhar processos administrativos 
externos em tramitação no Tribunal de Contas e Ministério 
Público; analisar os contratos firmados pela Câmara 
Municipal firmados pela Câmara Municipal, avaliando os 
riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança 
jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas 
entre o ente público e terceiros; exercer outras atribuições 
inerentes à finalidade da Procuradoria. Em casos de 
substituição ou representação do Procurador Chefe ou, de 
forma concorrente, quando delegadas por este, exercerá as 
seguintes atribuições: expedir instruções para os membros 
da Procuradoria Jurídica e para seu pessoal administrativo, 
sobre o exercício das respectivas funções; adotar as 
medidas necessárias à uniformização de jurisprudência 
administrativa e à organização das respectivas súmulas, 
aprovando as formulações que expressem o entendimento 
uniforme da Procuradoria Jurídica, de maneira a evitar 
contradição ou conflito na interpretação das leis e dos atos 
administrativos; estabelecer normas e medidas visando o 
aperfeiçoamento de defesa judicial ou extrajudicial da 
Câmara Municipal; exercer função normativa, supervisora e 
fiscalizadora em matéria de natureza jurídica; celebrar 
acordos judiciais, em qualquer instância, que visem a 
extinção de processos; apresentar ao Presidente da Casa 
Legislativa, anualmente, entre os dias 10 e 20 de dezembro, 
relatório das atividades desenvolvidas pela Procuradoria 
Jurídica.

REQUISITOS

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos direitos 
políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 
masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade 
mínima de 18 anos; ser graduado em Bacharel em Direito com 
registro na OAB e ter experiência compatível com a área.

Art.3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE DEZEMBRO DE  2020.  

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 
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DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

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

nos autos do Processo Administrativo nº 1857/2020,
 

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) TAMIRES 

LIMA DE ANDRADE SILVESTRE, matrícula nº 60610, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

ASSISTENTE ADM 40H, lotado (a) na Secretaria da 

Administraçao - SECAD, de 40 horas semanais para 20 
horas semanais, pelo período de 01 (um) ano sem 
prejuízo da sua remuneração, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

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, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

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

nos autos do Processo Administrativo nº 2138/2020,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) DAYANE 

SOUZA DOS SANTOS, matrícula nº 60728, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 

ADM, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 

horas semanais para 15 horas semanais, pelo período de 

01 (um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir 
da data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  04 DE NOVEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020

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:

EXONERAR JORGE DIAS DOS SANTOS, cadastro 
3503, do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria de Governo – SEGOV em 01 de 
dezembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 018/2020
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 nº  0700002-64.2018.8.05.0039 

convoca o(a) candidato (a) para o cargo de: MÉDICO 

NEUROLOGISTA, para comparecer Rua Francisco 

Drummond s/n Centro Administrativo – Centro  (1º 
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andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de  12 

a 14/01/2021  das 09:30 às 12h00 e das 13h30min às 

15h00, 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/pa
ges/index.xhtml  e realizar a consulta Qualificação 

Cadastral (e-social) e apresentar o resultado da consulta, 

esta deverá ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 18/01 a 19/02/2021 

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, TELEFONE 3622-

7363 ou 7307, APÓS ETAPA DE  ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS.

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.

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 
com colposcopia, 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).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

CONVOCADO:

MÉDICO NEUROLOGISTA
Nº.        Nome      Insc.            Clas.
01    VIVIANE GUIMARÃES DE    83955576             3ª
         ALMEIDA GARRIDO

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 22/12/2020
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, 22 DEZEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 73 /2020
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

O Secretário da Administração do 
Municipio de Camaçari, Estado da Bahia,No 
uso de suas atribuições legais,   

CONSIDERANDO recomendação do Ministério Público do 
Estado da Bahia que os procedimentos licitatórios realizados 
pelo Município de Camaçari deverão observar a 
individualização do preço dos produtos e serviços a serem 
adquiridos diante da vedação legal de preços globais 
conforme preceitua a Lei 8.666/93, art. 44,  paragrafo 3º; 

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser 
transparentes, com conteúdo claro, para que seja possível a 
realização do seu controle;
CONSIDERANDO que o desrespeito aos princípios legais 
pode ensejar a prática de ato de improbidade administrativa 
e, consequentemente, as punições cabíveis ao agente que 
praticá-la.
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RESOLVE

ESTABELECER que nos procedimentos licitatórios em sua 
fase inical, ou seja, na elaboração do Termo de referencia, 
nas cotações para composição do valor global estimado, 
bem como na apresentação das propostas e nos orçamentos 
detalhados EXPRESSEM a composição de todos os custos 
unitários fundamentados em quantitativos de fornecimentos 
e de serviços.

Camaçari, 18 de Novembro de 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
           Secretário da Administração

PORTARIA N° 0013/2020
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

    
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com fulcro 
nos arts. 87 e 88 que dispõe sobre o gozo de férias 
desfrutadas pelos servidores, da Lei Municipal n° 407 
de 30 de agosto de 1998, Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari, Lei nº 1522/2017 
de 28 de dezembro de 2017 e Lei nº 1624/2020 de 24 
de abril de 2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício,

RESOLVE
,
CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos 
abaixo:
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0423/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Contrato nº 0423/2020, firmado entre o Município de 
Camaçari/BA e o HOSPITAL SANTA HELENA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 33.917.568/0001-20, cujo objeto é a 
oferta de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), 
incluindo toda a estrutura física e funcional necessária 
todos os dias da semana, 24 horas por dia, incluindo 
sábado, domingo e feriados, bem como recursos 
humanos e tecnológicos para o enfrentamento da 
pandemia do Coronavírus e com base nas necessidades 
complementares da rede pública, diante do cenário atual 
de circulação do COVID-19,  para atender a Secretaria 
de Saúde do município de Camaçari – Ba.

Onde se lê:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é de R$ 2.430.000,00 (Dois 
milhões quatrocentos e trinta mil reais), ...

Leia-se:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O valor global deste contrato é de R$ 4.860.000,00 
(Quatro milhões oitocentos e sessenta mil reais), ...

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0423/2020

Camaçari, 06 de agosto de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário da Saúde 

CONTRATO Nº 0486/2020

Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a empresa 
PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF sob n.º 133.146.705-59, 
doravante denominado CONTRATANTE, e PRO 
E F I C I Ê N C I A C O M É R C I O  E  S E RV I Ç O  D E  
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
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ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, com sede à Rua 
Deputado Antônio Torres, nº 489, Bairro: Cirurgia – 
A r a c a j ú  -  S E ,  E - m a i l :  
proeficiencia.contato@gmail.com, (79) 3023-1500, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 07.443.166/001-21, 
representada neste ato por Edjansen Dias Santos, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
8 0 3 . 8 9 9 . 1 0 5 - 2 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00239.11.07.611.2020  e que se regerá pelo disposto na 
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto Municipal n.º 4.071/05 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) Processo Administrativo nº 00239.11.07.611.2020;
b) Edital de PREGÃO N° 0088/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0540/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e 
corretiva com substituição/fornecimento de peças, 
p a r t e s ,  c o m p o n e n t e s  e  a c e s s ó r i o s  p a r a  
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari, de acordo com o 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0088/2020 
(ELETRÔNICO) -  COMPEL  e  proposta da 
CONTRATADA que são partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição.

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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO 
FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 249.972,00 (Duzentos 
e quarenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais), 
constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto.

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 assinatura deste contrato.

Em caso de mudança de endereço da unidade haverá 
notificação à CONTRATADA com antecedência de 72 
horas.

1) CLÁUSULA SEXTA – VALIDADE DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

a) VIGÊNCIA: O prazo do registro de preços será 
de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa 
oficial;

b) EXECUÇÃO: O serviço deverá ser executado no 
município de Camaçari-BA e compreende Manutenção 
preventiva e manutenção corretiva em equipamentos 
odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde:

a.1) Os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva serão executados mediante ordens de serviço, 
devendo ser iniciados em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas a partir do chamado e concluída em até 48 
(quarenta e oito) horas. 

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:
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§ 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 físicos 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;
g.2) indicar outro profissional que possua qualificação 
técnica igual ou superior a exigida para fins de 
habilitação, no edital da licitação que a consagrou 
vencedora para o objeto do presente contrato;

g.3) encaminhar a documentação exigida no subitem 
11.2.3 do edital para aprovação da CONTRATANTE. 
Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto 
sigilo, com relação às informações que venha a conhecer 
por ocasião da execução dos serviços. 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 
dalegislação vigente, e desde que comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de quarenta e oito horas do 
fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do
objeto do contrato firmado. A CONTRATADA fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
o s  a c r é s c i m o s  o u
supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% 
(v inte e c inco por  cento)  do valor  in ic ia l
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 
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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.

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%;
) 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 
c u m p r i m e n t o  d a  p e n a l i d a d e  q u e  l h e  f o i  
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: Por ato unilateral da 
Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 

o 78 da Lei Federal n. 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 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.
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§ 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 produtos, 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 
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,  17 de dezembro de  2020 .

SECRETARIA DE SAÚDE
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

PORTARIA Nº 12/2020
20/12/2020

O Procurador-Geral do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Suspender a partir de 20/12/2020 o gozo das férias 
concedidas no mês de Dezembro de 2020, a servidora 
ANDRESSA LAYS CARNEIRO DE MATOS, matrícula nº 
831912, ocupante do cargo de Assessor Técnico II, 
lotado na Procuradoria-Geral do Município – PGM, 
referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2019 a 
30 de junho de 2020 para fruição em data oportuna, a ser 
fixada por essa Procuradoria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

PORTARIA N.º 174/ 2020
18 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01264.22.09.828.2020 de 21 de 
setembro de 2020, 

RESOLVE: 

 Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
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interessado CORESFIL COMÉRCIO REVENDEDOR DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 
13.018.536/0005-00, com sede na Rua da Rodoviária, 
S/N, Centro, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
573.847 E / 8.595.735 S, para o funcionamento da 
atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores e lubrificante, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, 
numa área total de 2.027,31 m², inserido na poligonal da 
Zona Central – ZCEN, da Macrozona CA-ZU.1 da Sede, 
conforme Lei Municipal n° 866 de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008. Esta 
Licença está sendo concedida mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar a unidade conforme o disposto nas Normas 
Técnicas da ABNT para postos de combustíveis e 
resoluções da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) e suas alterações; II - 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme os requisitos estabelecidos na norma 
regulamentadora NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 
executado; III - garantir a qualidade do combustível 
comercializado e adquirir combustíveis automotivos de 
distribuidoras autorizadas, manter no posto o livro de 
movimentação de combustíveis para fins de fiscalização; 
IV - apresentar anualmente o Relatório de 
Monitoramento à CLA/SEDUR, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados:   os resultados da caracterização das águas 
subterrâneas com insta lação de poços de 
monitoramento e coleta de amostras de solo e água, com 
análises de BTEX, PAH, além de VOC (Compostos 
Orgânicos Voláteis) e TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo); b) os resultados da caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadora água/óleo em 
dois pontos, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 
suspensão; V - atender o disposto na Resolução 
CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela Resolução 
CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos resíduos de óleo 
lubrificante usado ou contaminado, em especial os 
artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter para fins de 
fiscalização, os documentos comprobatórios de compra 
de óleo lubrificante acabado e os Certificados de Coleta 
de óleo lubrificante usado ou contaminado, pelo prazo de 
cinco anos; b) promover, previamente a reciclagem ou 
descarte das latas metálicas ou embalagens plásticas de 
lubrificantes e aditivos, o completo escoamento e sua 
inutilização, através de perfuramento e amassamento; c) 
acondicionar o óleo lubrificante usado ou contaminado 
proveniente das operações em tambores ou bombonas, 
a rmazenados  em á rea  cobe r ta  com p i so  
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; VI - manter 
e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas, 

e o plano de contingência para situações de perigo e 
emergência; b) os programas coletivos relacionados à 
saúde e à segurança dos trabalhadores, priorizando 
sempre a eliminação e controle da fonte de risco, 
incluindo diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual, e implementar 
treinamento sistemático com os funcionários para a 
aplicação dos programas propostos; c) a Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos – 
FISPQ, dos produtos químicos utilizados no 
estabelecimento, mantendo-os em local visível e de fácil 
acesso; VII – manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; b) o sistema de proteção 
contra incêndio, conforme estabelecido em norma 
regulamentadora NR – 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; c) as caixas separadoras de água/óleo e 
conjunto de canaletas, nas áreas de abastecimento de 
veículos e troca de óleo, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado; VIII - 
direcionar adequadamente os efluentes domésticos para 
fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica da ABNT 
n° 7229/1993 versão corrigida 1997, mantendo em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; IX - armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área coberta, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações de 
armazenamento e manipulação de produtos 
combustíveis, em instalação devidamente licenciada; X - 
implementar, no prazo 60 (sessenta) dias, o sistema de 
reciclagem de resíduos, encaminhando-o para empresas 
devidamente licenciadas ou recolhido pela limpeza 
pública municipal; XI -  coletar periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado, devendo fazer manutenção 
periodicamente nas canaletas; XII – entrar em contato 
com a CPA/ SEDUR no prazo máximo de 30 (trinta) dias: 
a) para confecção de TAC por não atendimentodo prazo 
de 120(cento e vinte) dias de renovação da Licença 
Ambiental; b) apresentar a CLA/ SEDUR TAC assinado 
com a CPA em no máximo 60 dias; XIII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XIV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XV - 
comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 
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Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

Diretor de Meio Ambiente

PORTARIA N.º 179/2020
21 DE DEZEMBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 13 de outubro de 2020 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 
2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro 
de 2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 00874.22.09.828.2020, 
de 31 de julho de 2020,  

RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado POSTO DE COMBUSTÍVEIS CEGONHA 
LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 15.023.822/0001-65, 

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO  DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA

com sede na Via de Ligação, s/n°, Polo Industrial de 
Camaçari, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 
576.033 E; 8.598.860 S, inserido na poligonal da Zona 
Industrial, Macrozona CA-ZI.1, conforme Lei Municipal n° 
866, de 11 de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 
de setembro de 2008, e Decreto Municipal n° 5.381, de 
24, de abril de 2013, para o funcionamento da atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, com capacidade de armazenamento de 
combustíveis líquidos de 120 m³, numa área total de 

2 234.085,80 m  e área construída de 2.084,92 m . Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de trinta (30) dias: a) diagnóstico do 
lençol freático e solo, num raio de influência do 
empreendimento de 100 m, com análises de BTEX 
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis) e análises de PAH 
(Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos); b) Planta do 
sistema de coleta e tratamento de efluentes líquidos 
incluindo a drenagem das águas pluviais não 
contaminadas e das águas contaminadas geradas nas 
áreas do posto de combustíveis, para aprovação da 
CLA/SEDUR; II - atender os requisitos da Declaração 
assinada por responsável técnico em 21.12.2020, onde o 
mesmo se compromete, dentre outros: a) implantar 
n o v a s  c a n a l e t a s  n a  á r e a  d e  
abastecimento/armazenamento e realizar a reforma do 
piso; b) desativar o sumidouro e a vala de infiltração; c) 
apresentar semestralmente, na CLA/SEDUR, os 
comprovantes de limpeza da fossa séptica e da caixa 
separadora água/óleo por empresa especializada; d) 
manter o contrato com empresa especializada em 
executar a coleta de resíduos oleosos; e) não realizar 
troca de óleo no local; III - comparecer na CPA/SEDUR, 
no prazo de 30 (trinta) dias, para assinatura do Termo de 
Compromisso – Medida Compensatória, referente ao 
não atendimento das condicionantes I, II e III da Portaria 
SEDUR 121/2017 no prazo estabelecido e, no prazo de 
60 (sessenta) dias, apresentar documentos 
comprobatórios de cumprimento do Termo de 
Compromisso  - Medida Compensatória; IV - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; V - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, 
Relatório de Monitoramento, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) do solo e lençol freático, contemplando 
análises químicas de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, com 
comprovação da eficiência do sistema; VI - apresentar os 
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resultados obtidos: a) Programa de Educação Ambiental, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, e priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; b) Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, 
com o objetivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de resíduos 
sólidos, abrangendo as etapas referentes à minimização 
da geração, reutilização e reciclagem; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o 
objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o 
meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; VII - apresentar quando da renovação desta 
licença: a) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) laudos dos testes de 
estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; c) 
comprovantes de regularidades no Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e no 
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; VIII - atender 
ao disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado; IX - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações; b) as caixas 
separadoras de água/óleo e conjunto de canaletas, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado por empresas licenciadas; 
c) o sistema de segurança contra incêndio e pânico, 
devendo ser periodicamente atualizado; X - manter e 
sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas; 
b) os programas coletivos relacionados à saúde e à 
segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de 
equipamentos de proteção individual; XI - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes da fossa séptica e da 
caixa separadora água/óleo devendo ser realizadas 
limpezas periódicas e apresentar comprovantes de 
limpezas por empresas certificadas; b) é vedado o 
lançamento de efluentes, mesmo que tratado, em solo, 
corpos hídricos e drenagem de águas pluviais sem 
autorização do órgão ambiental competente; c) é vedada 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; XII - armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes reservados (coleta seletiva) e em 
área coberta, encaminhando os resíduos domésticos 
para reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, e 

enviando para tratamento e/ou disposição em 
instalações devidamente licenciadas, os resíduos 
perigosos gerados; XIII - apresentar à SEDUR: a) 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, emitida 
pelo INEMA, ou sua dispensa, para o caso específico de 
captação de água de poço tubular e lançamento de 
efluentes em corpo hídrico; b) em caso de alteração da 
vazão não outorgável, deverá solicitar outorga de direito 
de uso dos recursos hídricos junto ao INEMA; XIV - em 
caso de vazamentos, interditar imediatamente a 
operação dos tanques subterrâneos, as operações de 
retirada e destinação dos tanques deverão se dar de 
acordo com a ABNT NRB 14.973:2010, e a destinação 
final deverá estar de acordo com as normas ambientais 
vigentes; XV - em caso de acidentes ambientais 
decorrentes das atividades, deverá ser apresentado à 
SEDUR um Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a 
serem aplicadas, resultados esperados e cronogramas 
de implementação das ações; XVI - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVII - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XVIII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

ARNALDO DE SOUZA BRITO

SECRETÁRIO INTERINO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA  
Diretor de Meio Ambiente
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EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO E 
COMPROMISSO DO SUBSÍDIO DO INCISO 
II (ESPAÇOS CULTURAIS) DO CAPUT DO 

ART. 2º DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR 
BLANC

Camacari-BA, 14 de Dezembro de 2020

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
164/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I  E  A  E M P R E S A  “ C B S  
CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO 
LTDA.DO OBJETO:Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Sexta do Contrato n° 
164/2011,originalmente firmado em 08 de junho de 
2011, cujo objeto é o supracitado.DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por 07 (sete) meses, de modo que a partir de 29 de 
dezembro de 2020, passará a viger até 29 de julho de 
2021.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e dos posteriores Termos Aditivos 
não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: CAMACARI-BA, 04 DE DEZEMBRO 
DE 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICICPIO. CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE 
SANEAMENTO LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
382/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA OESTE 
ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 382/2020, originalmente firmado em 29 
de maio de 2020, com prazo de vigência de 07 (sete) 
meses, contados a partir da sua assinatura, 
encontrando-se, portanto, vigente até 29 de 
dezembro de 2020, cujo objeto é o supracitado. 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 04 (quatro) meses, de modo que,  a 
partir de 29 de dezembro de 2020, passa a viger até 
29 de abril de 2021.DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, fixado 
no valor global de R$ 1.375.555,82 (um milhão, 
trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e 
cinqüenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos),sendo que o valor a ser executado,no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo 
contratual no valor de R$ 1.211.588,99 (um milhão, 
duzentos e onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais 
e noventa e nove centavos),DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este instrumento.  

DA ASSINATURA: Camaçar-BAi, 17 de Dezembro 
de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA 
MUNICÍPIO.OESTE ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, 
T O P O G R A F I A E  E N G E N H A R I A LT D A .  
CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO Nº 158/2017 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a invateriante do espolio de JONAS 
PEREIRA BATISTA, a SRª. MARIA CRISTINA 
ARAUJO. DO OBJETO:Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
158/2017,cujo objeto é o supracitado, prorrogando seu 
prazo por 12(doze) meses. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(dose) meses, de modo que,  a partir de 12 de 
Dezembro de 2020, passa a viger até 12 de Dezembro 
de 2021.DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, fixado no valor global de R$ 
30.000,00 (trinta mil), e no valor mensal de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais )renunciando a parte a 
qualquer reajuste previsto contratualmente. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 12 de Dezembro de 
2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
M U N I C Í P I O . M A R I A C R I S T I N A A R A U J O .  
LOCADORA. 
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

T E R M O  D E  D I S P E N S A  N º .  0 0 8 / 2 0 2 0 ;  
CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S.A. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de Seguro de Vida em 
grupo em benefício dos empregados vinculados a 
LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 33.506,64 (trinta e 
três mil quinhentos e seis reais e sessenta e quatro 
centavos). Fundamentada no Artigo 24, §1° da Lei 
Federal nº 8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 
23/12/2020. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - 
DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0014/2020. CONTRATADA: 
UNIMED SEGURADORA S.A.  TERMO DE 
DISPENSA Nº. 008/2020. OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de água 
mineral (sem gás), Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Seguro 
de Vida em grupo em benefício dos empregados 
vinculados a LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 
33.506,64 (trinta e três mil quinhentos e seis reais e 
sessenta e  quatro centavos) .  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.99; Fonte de Recurso: 0150.000. 
ASSINATURA: 23/12/2020 – ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATOS DE CONTRATOS DA STT

Processo Administrativo n° 183/2020. 2° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 018/2018. Objeto: contratação de empresa 
especializada em locação de equipamentos – máquina 
copiadora para atender as necessidades da 
Superintendência de Transito e Transporte Público de 
Camaçari. Contratado: Officermaq Comércio de 
Máquinas Equipamentos Eireli. Valor global: R$ 

     

37.920,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte reais). 
Período de vigência: 12 meses a partir de 28 de 
Dezembro de 2020; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

Camaçari, 16 de Dezembro de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

Processo Administrativo n° 184/2020. 4º Termo Aditivo ao 
Contrato n° 001/2017. Objeto: Este termo aditivo tem 
como objeto alterar a Cláusula sexta – Do prazo da 
vigência do contrato nº 001/2017, assinado em 05 de 
Janeiro de 2017, cujo objeto é a Prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados de assessoria e 
consultoria em planejamento, contabilidade e 
orçamento, bem como assessoria e consultoria especial 
à unidade do controle interno da STT.
Contratado: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA. Valor global: R$ 218.004,80 (duzentos 
e dezoito mil, quatro reais e oitenta centavos). Período de 
vigência: 12 meses a partir de 05 de Janeiro de 2021; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari, 18 de Dezembro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 265ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 265ª Sessão 
Ordinária da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI do município de Camaçari, realizado em 
04 de novembro de 2020, às 12:00h, na Avenida Jorge 
Amado, Loteamento Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, 
CEP:42802-590, neste município, onde se reuniram em 
sessão pública, os membros da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI, para proceder os 
julgamentos dos processos de recursos de infrações de 
trânsito relacionados abaixo:
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Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 06 de novembro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 266ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 266ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 06 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

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

Camaçari, 06 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 267ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 267ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 10 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

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

Camaçari, 12 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 268ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 268ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 12 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:
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Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 12 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 269ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 269ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 18 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

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

Camaçari, 20 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 270ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 270ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 20 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

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

Camaçari, 20 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 271ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 272ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 24 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:
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Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 26 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 272ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI

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

Extrato da Ata da 272ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 26 de novembro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

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

Camaçari, 26 de novembro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI
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Manoel Jorge de Almeida Curvelo

E
M

 B
R

A
N

C
O


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22

		2021-01-13T15:52:57-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:53:12-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:53:26-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:53:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:53:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:54:03-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:54:17-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:54:31-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:54:49-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:55:04-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:55:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:55:40-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:55:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:56:11-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:56:29-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:56:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:57:02-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:57:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:57:40-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:58:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:58:19-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-01-13T15:58:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




