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Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00045.17.1806-
11/2017 devidamente instruídos pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição Especial de Professor à servidora 
IVANILDA DOS SANTOS MENDES, matrícula 5952, 
no cargo de Professor I, nível I, referência G, lotada 
na SEDUC – Secretaria de Educação, com 
fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6711/2017
DE 07 DE ABRIL DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 0009.17.1782-11/2017, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor a servidora EDNA 
MARIA DA SILVA ABREU, matrícula 7664, no cargo de 
Professor II, nível II, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal 1988, combinado com o artigo 
6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da 

DECRETO Nº  6709/2017
DE 05 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com 
fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00027.17.1795-
14/2017, devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1°  Fica concedida a Aposentadoria por Invalidez 
a servidora CIRLEIDE DE OLIVEIRA COSTA, 
matrícula 7817, no cargo de Professor II, nível II, 
referência D, lotado na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no artigo 40, § 1° inciso I 
da Constituição Federal de 1988, combinado com o 
art. 16 da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal n°1256/2012, com proventos fixados de 
acordo com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 
41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional 
70/2012..

 Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de 
dezembro de 2016, data do Laudo Pericial, 
revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 6710/2017
DE 05 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com 
fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,
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Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 15088.14.1358-
13/2014 devidamente instruídos pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Compulsória ao servidor RAFAEL GARCEZ SILVA, 
matrícula 6737, no cargo de Agente de Suporte 
Administrativo, nível I, referência F, lotado na SEDUR 
– Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, com fundamento no art. 40, § 1º da 
Constituição Federal/88, combinado com o artigo 1º 
da Lei Federal 10.887/2004 e com os artigos 17 e 45 
da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 
2012, data em que o servidor completou 70 anos de 
idade, revogado as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 6716/2017
DE 17 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com 
fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00050.17.1810. 
11/2017 devidamente instruídos pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor ao servidor 
ZILTON DOS SANTOS CALLADO, matrícula 8076, 
no cargo de Professor II, nível II, referência C, lotado 
na SECAD – Secretaria de Administração, com 
fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 6712/2017
DE 07 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com 
fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00041.17.1804-
11/2017 devidamente instruídos pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição Especial de Professor ao servidor 
WOLFRAND DE ARAÚJO SILVA, matrícula 3748, 
no cargo de Professor I, nível I, referência G, lotado 
na SEDUC – Secretaria de Educação, com 
fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 6713/2017
DE 07 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com 
fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal, promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais disposta na Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, 
estabelece que compete, privativamente, ao 
Prefeito a inciativa das leis relativas à criação, 
estruturação e atribuições dos Órgãos da 
Administração Direta e Autarquias do Município, 
bem como dispor sobre a organização e o 
funcionamento da Administração Municipal na 
forma da lei; 

Considerando que a Lei Municipal 1464/2016, de 
19 de dezembro de 2016, Diário Oficial nº 703 de 
17 a 23 de Dezembro de 2016, em seu artigo 5º, 
estabelece que a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano passou a denominar-se Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR;

Considerando, ainda, que o artigo 26 da Lei 
Municipal 1464/2016 estabelece que o Chefe do 
Poder Executivo Municipal poderá promover, no 
prazo de até cento e vinte (120) dias, mediante 
decreto, a adequação, complementação e a 
fixação das estruturas regimentais das Secretarias 
Municipais e órgãos criados e modificados por 
aquela lei.

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR, que com este se publica.

Art. 2º Fica revogado o art. 6º do Decreto 
4245/2006.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6717/2017
DE 17 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, 
com fulcro no inciso X, do artigo 94, da Lei 
Orgânica Municipal, promulgada em 08 de 
fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00059.17.1816. 
11.2017 devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição à servidora MARIA DAS 
GRAÇAS DE SOUZA, matrícula 3348, no cargo 
de Agente de Suporte Administrativo, nível I, 
referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no artigo 3º da 
Emenda Constitucional 47/05 e artigo 43 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº. 6720/2017
DE 27 DE ABRIL DE 2017

Aprova o Regimento da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR alterada pela Lei 
Municipal 1464/2016, de 19 de 
dezembro de 2016, que modificou a 
Estrutura Organizacional  da 
Administração Pública Municipal, e 
dá outras providências.
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XIX. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único. Para o cumprimento de sua finalidade 
poderá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR articular-se com órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual e municipal, no 
âmbito de sua área de atuação, bem como, celebrar 
convênios, contratos e acordos com instituições públicas e 
privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais.

CAPÍTULO II
Estrutura

Art. 2°. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
- SEDUR tem a seguinte estrutura básica:

I. Órgão Colegiado:
a. Conselho Municipal de Meio Ambiente;
b. Conselho Municipal da Cidade;
II. Órgão de Julgamento:
a. Junta de Julgamento.
III. Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete do Secretário - GAB;

b. Assessoria Técnica - ASTEC;

c. Coordenadoria Administrativa - CAD;

1. Gerência de Serviços Administrativos - GERAD;
2. Gerência de Serviços Gerais – GESEG;
3. Gerência de Atendimento e Protocolo – GEAP.
d. Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - CLU:
1. Gerência de Licenciamento de Empreendimentos - 
GELE;
2. Gerência de Licenciamento de Atividades e Publicidade 
- GELAP.
e. Coordenadoria de Licenciamento Ambiental - CLA:
1. Gerência de Licenciamento Ambiental (Sede) - GELAM 
(SEDE);
2. Gerência de Licenciamento Ambiental (Orla) - GELAM 
(ORLA).
f. Coordenadoria de Fiscalização - COF:
1. Gerência de Fiscalização do Uso do Solo - GEFIS;
2. Gerência de Fiscalização Ambiental – GEFIM;
g. Coordenadoria de Planejamento e Projetos - CPP:
1. Gerência de Planejamento Territorial – GPT
2. Gerência de Projetos Urbanísticos - GPU.
h. Coordenadoria de Informações Municipais - CIM:
1. Gerência de Geoprocessamento, Cadastro e 
Indicadores – GECAD;
2. Gerência de Acervo Técnico - GEAT.
i. Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPA:
1. Gerência de Áreas Verdes e Espaços Abertos - GEAVE;
2. Gerência de Planejamento e Políticas Ambientais - 
GEPLAN.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art. 3°. Ao Gabinete do Secretário - GAB, que presta 
assistência ao titular da Pasta no desempenho das suas 
atribuições, compete:

I. coordenar a representação social e política do 
Secretário;
II.  prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 
técnicas e administrativas;
III.  preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV.  coordenar e controlar o fluxo de informações do 
Gabinete, as comunicações e as relações públicas de 
interesse da Secretaria;

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE - SEDUR

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art. 1°. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente - SEDUR, reorganizada pelas Leis nº 730, de 18 
de maio de 2006, nº 758, de 31 de outubro de 2006, nº 807, 
de 24 de julho de 2007, nº 951, de 16 de fevereiro de 2009 
e nº 1.464, de 19 de dezembro de 2016, tem por finalidade 
formular diretrizes, planejar, normatizar, executar, 
acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações 
municipais de desenvolvimento urbano, de preservação 
do meio ambiente, com as seguintes competências:

I. formular, implementar e coordenar a execução da 
política urbano-ambiental, diretrizes e metas relacionadas 
ao planejamento municipal;
II. realizar a revisão, implementação e acompanhamento 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU;
III. realizar a revisão, implantação e manutenção dos 
instrumentos jurídicos previstos no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU;
IV. formular e acompanhar projetos paisagísticos, 
urbanísticos, de infraestrutura e de edificações públicas;
V. promover a discussão de diretrizes e planos municipais 
com a comunidade, visando sua participação no 
desenvolvimento e organização do município;
VI. coordenar e executar a produção, alimentação e 
divulgação de informações de planejamento urbano;
VII. formular políticas e diretrizes de preservação e 
proteção dos recursos ambientais, elaborando normas e 
realizando ações necessárias;
VIII. prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal da 
Cidade;
IX. definir políticas e normas de uso e ocupação do solo, 
propondo e implementando instrumentos de controle e 
fiscalização de seu cumprimento;
X. identificar a necessidade e propor a revisão e 
adequação da legislação relativa ao uso e ocupação do 
solo, meio ambiente, polícia administrativa e outras 
pertinentes, fiscalizando o seu cumprimento;
XI. realizar a avaliação,  a análise de orientação prévia e a 
aprovação de projetos de empreendimento, edificação e 
parcelamento do solo dentre outros, de acordo com 
legislação específica vigente;
XII. desenvolver, implementar, manter, atualizar a base e 
alimentar os dados do cadastro técnico multifinalitário, 
incluindo o cadastro fiscal e cadastro jurídico de áreas 
públicas e privadas do município;
XIII. desenvolver e implementar atividades voltadas à 
produção, manutenção, atualização e alimentação de 
informações para o acervo técnico e para o sistema de 
informações municipais;
XIV. realizar estudos e programas de saneamento, bem 
como elaborar e implementar a Política de Saneamento do 
município;
XV. realizar estudos e diagnósticos para proposições de 
diretrizes na política de saneamento básico do município;
XVI. preservar, aproveitar e conservar as áreas verdes do 
município;
XVII. planejar programas de reflorestamento;
XVIII. manter ativo e atualizado o cadastro multifinalitário e 
o sistema de informações municipais;
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as que lhe forem atribuídas pelo Secretário.

Art. 5°. À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos 
humanos, materiais e patrimônio, serviços gerais, 
comunicação interna, orçamento, atendimento e 
documentação previstas na legislação específica dos 
respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos - 
GERAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de 
recursos humanos, em articulação com a Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, integrante da estrutura da 
Secretaria da Administração;
b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e 
documentos relativos aos servidores da Secretaria;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo 
com a documentação e as informações fornecidas pelas 
unidades da Secretaria;
e. controlar a frequência e registrar a movimentação e 
afastamento do pessoal;
f. proceder ao exame e instrução dos processos 
referentes a direi tos, deveres, vantagens e 
responsabilidades dos servidores da Secretaria;
g. expedir certidões e outros documentos relativos aos 
servidores;
h.elaborar a folha de pagamento de pessoal, em 
articulação com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
integrante da estrutura da Secretaria da Administração e 
coordenar as providência necessárias ao pagamento dos 
servidores;
i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição do 
material e patrimônio da Secretaria.
j. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, 
de acordo com a legislação pertinente;
k. manter o controle da utilização dos bens móveis da 
Secretaria, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria da Administração, inclusive, 
informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;
l. receber as Notas Fiscais referente a serviços 
executados providenciar processo de pagamento, 
conforme normas próprias;
m. controlar e executar as atividades relativas a 
gerenciamento de contratos específicos da sua unidade ; 
n. articular, junto aos demais setores da Secretaria, o 
orçamento anual especificando os projetos e atividades, 
bem como a execução dos controles internos e os planos 
de aplicação; 
o. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a 
arquivo e guarda de documentos sob a responsabilidade 
da Secretaria; 
p.exercer outras competências correlatas.

II.  através da Gerência de Serviços Gerais - GESEG:

a. coordenar, executar e controlar os serviços de 
reprografia, portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, 
limpeza, bem como de manutenção, e conservação dos 
prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;
b. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
c. cumprir normas e instruções para a administração dos 
serviços gerais;

V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento 
interinstitucional com órgãos e entidades que atuam direta 
ou indiretamente na área de competência da Secretaria;
VI. coordenar a elaboração de convênios, ajustes, acordos 
e atos similares e acompanhar a sua execução;
VII. processar os despachos e elaborar as sínteses dos 
assuntos a serem submetidos à determinação do 
Secretário;
VIII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Secretaria;
IX. exercer outras competências correlatas.

Art. 4°. A Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria e às demais unidades, 
respeitadas as competências específicas dos setores, 
composta por técnicos que competem: 
I. preparar estudos, pareceres e minutas, bem como 
consolidar dados, análises, informações e subsídios, 
interna ou externamente, em apoio às decisões do 
Secretário; 
II. estudar e propor ao Secretário, medidas visando à 
agilização, racionalização e atualização das atividades e 
processos da Secretaria;
III. orientar a implantação da política da Secretaria junto às 
entidades a ela vinculada;
IV. realizar estudos, pesquisas e levantamentos nos 
órgãos e entidades vinculados à Secretaria, bem como o 
registro, análise e avaliação de dados, informações e 
decisões relativas à sua programação e ao seu 
desempenho;
V. realizar análise e emitir pareceres sobre assuntos que 
envolvam indagações técnicas e normativas;
VI. planejar, implementar e controlar a utilização de 
tecnologias de informação e comunicação e de controle 
interno integrado;
VII. elaborar ou rever anteprojetos de leis, decretos, 
portarias e atos normativos de interesse da Secretaria;
VIII. elaborar e manter atualizada a coletânea de leis, 
decretos, portarias e demais atos de interesse da 
Secretaria;
IX. assistir às unidades da Secretaria no desempenho de 
suas atribuições e responsabilidades técnicas;
X. promover a integração das atividades dos setores da 
Secretaria, no que lhe compete;
XI. desenvolver e acompanhar o cumprimento do 
planejamento da Secretaria;
XII. elaborar, em conjunto com as unidades 
administrativas, a síntese dos relatórios de atividades, 
para prestação de contas do cumprimento das metas;
XIII. assistir ao Secretário nos assuntos determinados 
como assembleias, conferências, conselhos, seminários, 
bem como em outros eventos que se fizerem necessários;
XIV. coordenar a divulgação dos planos, projetos, 
programas, matérias jornalísticas e ações realizadas pela 
Secretaria junto ao Órgão Municipal de Comunicação;
XV. implementar ações que viabilizem o processo de 
modernização administrativa da Secretaria;
XVI. divulgar, no portal web próprio ou da Prefeitura, em 
conjunto com as demais unidades administrativas, a 
produção da Secretaria como legislações, expedientes, 
eventos promovidos, e demais informações de interesse 
da sociedade e dos servidores da SEDUR, nas matérias 
que competem a pasta;
XVII. coordenar a elaboração, revisão e publicação das 
normas, bem como, a implantação e otimização de 
ferramentas e tecnologias, formulários e documentos 
padrões utilizados no sistema ou subsistema municipal;
XVIII. exercer outras atividades correlatas, especialmente 
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Parágrafo único.  A CAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, 
vincula-se tecnicamente à Secretaria da Administração, 
Órgão Central do Sistema Municipal de Administração, no 
que concerne às atividades de gestão de pessoas, 
compras, materiais, administração de bens patrimoniais, 
gestão de contratos e serviços.

Art. 6.  À Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - 
CLU, que tem por finalidade disciplinar, acompanhar e 
controlar a ocupação e o uso do solo do município, em 
conformidade com os instrumentos da política urbana, 
bem como licenciar construções, empreendimentos e 
atividades no município, compete:

através da Gerência de Licenciamento de 
Empreendimentos - GELE:

a. prestar os serviços de licenciamento urbanístico nos 
termos da legislação vigente;
b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes ao 
licenciamento urbanístico;
c. dar publicidade, aplicar e verificar o cumprimento das 
leis vigentes que disciplinam o uso e ocupação do solo;
d. subsidiar a definição de diretrizes relativas ao 
ordenamento do uso e ocupação do solo;
e. analisar e emitir parecer em processos que requeiram 
informação e  aprovação de projetos de edificação, 
urbanização e parcelamento do solo dentre outros;
f. expedir licenças, certidões, autorizações e análises de 
orientação prévia segundo a legislação vigente;
g. executar vistoria técnica necessária à análise de 
requerimentos em processos;
h. manter contato com requerentes, quando necessário, 
para solicitação de documentos e/ou indicação de 
condicionantes para aprovação de empreendimentos;
i. informar ao requerente, através de expediente 
administrativo específico, o deferimento ou indeferimento 
da aprovação de pro je tos de at iv idades e 
empreendimentos;
j. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
k. exercer outras competências correlatas.

 através da Gerência de Licenciamento de Atividades e 
Publicidade – GELAP

a. definir os procedimentos necessários ao licenciamento 
das atividades e publicidade, em conformidade com a 
legislação vigente;
b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes a 
licenciamento de funcionamento/publicidade/atividade;
c. validar tecnicamente os projetos de publicidade, 
adequando-os a realidade de campo;
d. articular junto a SEFAZ e a Junta Comercial do 
Estado da Bahia – JUCEB o processo de viabilidade e 
abertura de estabelecimentos;
e. analisar e emitir parecer em processos, quanto à 
localização, se requerida licença para o exercício de 
atividades econômicas que configurem uso do solo, 
segundo a legislação específica;
f. analisar e emitir parecer em processos que requeiram 
licença de localização e funcionamento de barracas fixas, 
em áreas públicas e particulares, elaborando o respectivo 
Termo de Acordo Administrativo, se áreas públicas;
g.executar vistoria técnica necessária à análise dos 

I. 

II. 

d. cumprir normas e instruções para a administração dos 
serviços de transporte, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria da Administração; 
e. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e 
manutenção dos veículos da Secretaria, bem como o 
consumo de combustível, lubrificantes, peças e 
acessórios;
f. cumprir normas e instruções relativas ao recebimento, 
estocagem,  distribuição, utilização e controle do material 
e patrimônio da Secretaria;
g. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas 
alterações, com base em consulta formulada a 
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, integrante da 
estrutura da Secretaria da Administração, relativa a banco 
de preços e catálogo de especificações de materiais;
h. atender as requisições de material, oriundas das 
unidades da Secretaria;
i. receber conferir e guardar o material adquirido, 
efetuando o controle físico-financeiro dos materiais 
estocados;
j. elaborar balancetes mensais e balanço anual de 
material, bem como promover inventários periódicos dos 
bens patrimoniais da Secretaria, verificando suas 
condições de uso e conservação, sob a orientação da 
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, integrante da 
estrutura da Secretaria da Administração;
k. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Atendimento e Protocolo – 
GEAP:

a. observar os procedimentos para o atendimento ao 
público de acordo com normas e diretrizes estabelecidas 
pela Secretaria;
b. garantir a cortesia no atendimento ao público;
c. atender pessoalmente as exceções decorrentes de 
erros de registro em sistemas ou nos procedimentos 
internos da Prefeitura, bem como o encaminhamento de 
solicitações não previstas no portfólio da Secretaria;
d. controlar e comunicar sobre as atividades e as etapas 
dos processos pleiteados pelos requerentes;
e. intermediar a tramitação dos processos nas secretarias 
e orientar os procedimentos junto aos setores para sua 
conclusão;
f. supervisionar a observação das determinações legais e 
normas no atendimento às solicitações dos requerentes;
g. realizar serviço de triagem (pré-atendimento) e dirimir 
dúvidas relativas a documentações e providências 
necessárias a habilitar o Requerente à abertura do 
processo;
h. observar as normas legais e técnicas quanto a abertura, 
tramitação, controle, arquivamento e desarquivamento de 
processos administrativos;
i. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específicos, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
j. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela 
Secretaria e manter atualizados o cadastro para 
correspondências, administrando e controlando os 
serviços de malote;
k. receber, examinar e registrar documentos 
encaminhados à Secretaria, controlar sua tramitação, 
enviando-os aos destinatários, bem como prestar 
informações ao público sobre a localização de processos e 
expedientes;
l. exercer outras competências correlatas.
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requerimentos em processos;
h. manter contato com requerentes, quando se fizer 
necessárias à solicitação de documentos e/ou indicação 
de condicionantes para aprovação de licenças;
i. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
j. analisar tecnicamente os pedidos de funcionamento de 
atividades e eventos quanto ao atendimento das normas 
de segurança contra incêndio e pânico;
k. contribuir na formação da regulamentação para o 
exercício de atividades, eventos e exploração de 
publicidade no município;
l. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único. Para o cumprimento das demandas 
relativas a assistência técnica ao requerente e abertura de 
processos administrativos, em conformidade com as 
normas técnicas, administrativas e legais, a 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico – CLU 
deverá alocar técnicos na Gerência de Atendimento e 
Protocolo – GEAP afim de ocuparem funções de pré 
atendimento e triagem, sem prejuízo à subordinação 
administrativa da respectiva gerência de origem.

Art. 7.  À Coordenadoria de Licenciamento Ambiental - 
CLA, que tem por finalidade coordenar, orientar e expedir o 
licenciamento ambiental e demais atos autorizativos dos 
empreendimentos e atividades utilizadoras, supressoras e 
exploradoras de recursos naturais a fim de controlar os 
impactos ambientais no município, em conformidade com 
os instrumentos da política ambiental, compete:
I . através da Gerência de Licenciamento Ambiental – 
GELAM (Sede) - GELAM (SEDE) e da Gerência de 
Licenciamento Ambiental (Orla) - GELAM (ORLA):

a. prestar os serviços de licenciamento ambiental nos 
termos da legislação vigente;
b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes a 
licenciamento ambiental;
c. definir os procedimentos necessários ao licenciamento 
das atividades e empreendimentos de impacto ambiental 
local, em conformidade com a legislação vigente;
d. dar publicidade, aplicar e verificar o cumprimento da 
legislação ambiental do município;
e. subsidiar quando necessário, a definição de diretrizes 
relativas ao licenciamento ambiental;
f. analisar e emitir parecer técnico em processos que 
requeiram licenciamento ambiental, aprovação de 
atividades e empreendimentos, dentre outros;
g. realizar vistorias e inspeções em geral, para 
subsidiarem na elaboração de relatórios técnicos e nas 
análises de requerimentos em processos;
h. identificar, analisar e propor alternativas de solução, 
quanto às situações específicas causadoras de poluição 
do meio ambiente;
i. manter contato com requerentes, quando se fizer 
necessárias à solicitação de documentos e/ou indicação 
de condicionantes para aprovação de empreendimentos;
j. informar ao requerente, através de expediente 
administrativo específico, o deferimento ou indeferimento 
da aprovação de pro je tos de at iv idades e 
empreendimentos;
k. autorizar a poda, supressão ou erradicação de árvores 
em áreas públicas e privadas;
l. emitir licença ambiental e licença para exploração de 
substâncias minerais no município;

m. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
n. exercer outras competências correlatas

Parágrafo único. Para o cumprimento das demandas 
relativas a assistência técnica ao requerente e abertura de 
processos administrativos, em conformidade com as 
normas técnicas, administrativas e legais, a 
Coordenadoria de Licenciamento Ambiental – CLA deverá 
alocar técnicos na Gerência de Atendimento e Protocolo – 
GEAP afim de ocuparem funções de pré-atendimento e 
triagem, sem prejuízo à subordinação administrativa da 
respectiva gerência de origem.

Art. 8.  À Coordenadoria de Fiscalização - COF, que tem 
por finalidade disciplinar, acompanhar, controlar e 
fiscalizar a ocupação, uso do solo e meio ambiente no 
município, de acordo com a legislação específica vigente, 
orientando, disciplinando, coibindo e punindo, 
irregularidades, infrações, fraudes e práticas lesivas ou 
abusivas, compete:
I. através da Gerência de Fiscalização do Uso do Solo- 
GEFIS:

a. programar e executar, de acordo com a legislação 
específ ica vigente, a f iscal ização de obras, 
empreendimentos, atividades econômicas formais, 
dependentes de licença do poder público, em áreas 
públicas e privadas, exibição de publicidade em 
logradouros públicos e em locais expostos ao público, no 
território do município; 
b. realizar vistoria para emissão de parecer e/ou laudo em 
processos que,  requeiram licença para construção, 
abertura de estabelecimento,  colocação de engenho 
publicitário, localização de área, bem como, nos casos de 
embargos e interdições, ou outros; 
c. realizar vistoria acerca das condições técnicas em 
obras de edificação e empreendimento, e em 
estabelecimento destinado ao exercício de atividade 
econômica, de publicidade ou outra, na forma da 
legislação específica;
d. autuar e lavrar termos de apreensão de material e 
equipamento e/ou de demolição, inerentes a 
irregularidade ou infração cometidas em áreas públicas da 
sede do município; 
e. emitir notificação para alertar sobre irregularidade ou 
infração cometidas no uso e ocupação do solo, 
informando prazo e orientando acerca dos procedimentos 
necessários a regularização;
f. lavrar autos de infração, embargos de construção e 
interdição de atividades regulares, termos de apreensão 
de material e equipamento, engenho e peça publicitária, e 
termo de demolição de edificação, quando irregularidade 
ou infração identificadas e notificadas, não forem 
regularizadas ou sanadas;
g. encaminhar para a Secretaria de Serviços Públicos – 
SESP, os termos de apreensão e/ou demolição inerentes 
a irregularidades ou infrações cometidas em áreas 
públicas ou privadas, a fim de que as ações constantes 
dos respectivos termos sejam materializadas; 
h. realizar vistorias, perícias, inspeções e/ou diligências, 
para instruir e/ou emitir parecer em processos 
administrativos ou decorrentes de ação fiscal, ou para 
apurar denúncias acerca de irregularidades ou infrações 
cometidas no uso e ocupação do solo do município;
i. promover defesa de contestação (réplica) em processos 
fiscais, decorrentes de impugnação de autos de infração 
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desenvolvimento urbano do município com ênfase no 
planejamento, elaboração e coordenação de projetos 
urbanísticos, compete:

I. através da Gerência de Planejamento Territorial – GPT:

a. promover a atualização, complementação e ajuste das 
diretrizes e proposições do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do município, bem como, 
acompanhar  a  imp lemen tação  e  execução  
correspondentes;
b. avaliar comparativamente o perfil urbano-ambiental do 
município com os planos, projetos e programas existentes 
ou em execução, identificando as áreas que necessitam 
de intervenção pública em caráter prioritário;
c. promover a articulação do Plano Diretor com os 
diferentes níveis e escalas de planejamento no âmbito do 
município;
d. promover a elaboração de estudos de viabilidade 
socioeconômico e respectivos impactos de planos, 
projetos e programas propostos;
e.monitorar a implantação de projetos e proramas, 
avaliando os seus impactos, de modo a realimentar o 
processo de planejamento;
f. promover a regulamentação dos instrumentos de 
Política Urbana, interagindo com os órgãos que exercem 
competências complementares quanto a esses 
instrumentos;
g.propor e avaliar os indicadores utilizados na 
monitoração da aplicação dos instrumentos de Política 
Urbana, aferindo sua eficácia quanto à qualidade de vida 
urbana;
h. elaborar e coordenar estudos para o estabelecimento 
de índices e parâmetros urbanísticos;
i. elaborar planos urbanísticos de unidades espaciais 
selecionadas no processo de planejamento, conforme a 
necessidade de detalhamento das diretrizes e 
proposições do Plano Diretor;
j.orientar ou participar de ações de órgãos e entidades de 
diferentes esferas de governo que atuam na promoção do 
desenvolvimento municipal, fornecendo indicadores 
básicos e outros insumos;
k. articular-se com órgãos e entidades municipais, 
privadas e de outras esferas de governo com o objetivo de 
obter as informações necessárias ao desenvolvimento 
dos projetos, bem como compatibilizá-los com as ações 
programadas e em curso;
l. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
m.dar suporte, acompanhar a aplicação e avaliar os 
instrumentos de política urbana constantes do Plano 
Diretor, através de indicadores estatísticos que permitam 
otimizar, reformular ou modificar as diretrizes instituídas;
n. analisar e emitir parecer técnico em processos de 
consulta prévia e certidão de informação de área, dentre 
outros;
o. propor a criação de marcos regulatórios do 
ordenamento territorial do município;
p. realizar estudos, elaborar diagnósticos para formulação 
e avaliação de políticas urbanas, elaborar normas, planos 
e programas urbanísticos e subsidiar a formulação de 
diretrizes estratégicas, técnicas e operacionais da  
SEDUR;
q.exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Projetos Urbanísticos - GPU:

lavrados;
j. elaborar relatório, boletins, mapas e/ou outros 
procedimentos inerentes a ação fiscalizatória;
k. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
l. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Fiscalização Ambiental - 
GEFIM:

a. programar e executar de acordo com a legislação 
específica vigente a fiscalização de atividades 
econômicas formais, dependentes de licença do poder 
público, em áreas públicas e privadas que produzam 
impactos ambientais, no território do município;
b. autuar e lavrar termos de apreensão de material e 
equipamento e/ou de demolição, inerentes a 
irregularidade ou infração cometidas contra o patrimônio 
ambiental; 
c. emitir notificação para alertar sobre irregularidade ou 
infração cometidas contra o meio ambiente, informando 
prazo e orientando acerca dos procedimentos necessários 
a regularização;
d. lavrar autos de infração, embargos e/ou interdição de 
fonte poluidora, termos de apreensão de material e 
equipamento, e/ou, produtos de extração mineral ou 
vegetal e de fonte poluidora, quando irregularidade ou 
infração identificadas e notificadas, não forem 
regularizadas ou sanadas;
e. realizar vistorias, perícias, inspeções e/ou diligências 
para instruir e/ou emitir parecer em processos 
administrativos ou decorrentes de ação fiscal, ou para 
apurar denúncias acerca de poluição sonora, do ar, das 
águas, derrubada de mata de domínio público ou privado, 
maus tratos a animais ou plantas dentre outras 
irregularidades ou infrações cometidas contra o meio 
ambiente do município;
f. fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto a 
emissão de gases, fumaças, odores desagradáveis, 
nocivos ou incômodos à população, efetuando medição 
dessas emissões e emitindo laudos ou parecer em 
processos correspondentes;
g. avaliar o potencial poluente da atividade e emitir o 
respectivo laudo com o parecer conclusivo, para instrução 
do pedido de localização e funcionamento de atividades;
h. fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto a 
emissão sonora, efetuando medição dessas emissões e 
emi t indo  laudos  ou  parecer  em processos  
correspondentes;
i .  ava l ia r  o  cond ic ionamento  acús t i co  dos  
estabelecimentos e emitir o respectivo laudo técnico com o 
parecer conclusivo, para instrução dos pedidos de análise 
prévia de atividade, de localização e funcionamento de 
atividade e/ou para emissão do alvará de autorização para 
utilização sonora;
j. promover defesa de contestação (réplica) em processos 
fiscais, decorrentes de impugnação de autos de infração 
lavrados;
k. elaborar relatório, boletins, mapas e/ou outros 
procedimentos inerentes a ação fiscalizatória;
l. registrar o andamento dos processos em sistema de 
informações específico, zelando pela inclusão de dados 
consistentes;
m. exercer outras competências correlatas.

Art. 9. À Coordenadoria de Planejamento e Projetos - CPP, 
que tem por finalidade elaborar a  política pública de 
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a. elaborar ou promover a elaboração de projetos de 
urbanização, paisagismo e edificação em áreas públicas 
ou de interesse do município, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano – PDDU e suas leis decorrentes;
b. analisar, emitir parecer, e/ou realizar modificações em 
projetos de urbanização e edificação em áreas públicas ou 
de interesse do município, objetivando sua adequação às 
obras em execução;
c. subsidiar tecnicamente outros órgãos e secretarias da 
administração municipal, na elaboração de projetos 
urbano-paisagísticos e edificação em áreas públicas;
d. elaborar ou promover a elaboração de projetos 
pertinentes a obras viárias, assim como aquelas 
destinadas a melhoramentos em logradouros públicos;
e. elaborar ou promover a elaboração de especificações 
de materiais relativos a projetos de urbanização e 
edificação em áreas públicas ou de interesse do 
município;
f. elaborar ou promover a elaboração de projetos que 
visem a recuperação e manutenção da estética urbano-
paisagística do município;
g. realizar ou promover a elaboração de projetos de 
restauração, reforma e/ou ampliação de imóveis do 
patrimônio municipal ou de interesse do município;
h. analisar comparativamente preços unitários 
apresentados, através de propostas para execução de 
serviços e compatibilizar o custo de projetos e obras ao 
orçamento provisionado;
i. analisar, conferir e dar parecer em serviços não previstos 
em planilhas orçamentárias, de obras em execução ou a 
executar bem como, subsidiar e/ou elaborar orçamentos 
solicitados pela administração municipal;
j. elaborar o orçamento dos projetos desenvolvidos para 
atender às licitações e contratos administrativos;
k. participar da elaboração de termos de referência 
necessários à formulação dos projetos;
l. identificar fontes e elaborar propostas técnicas para 
captação de recursos a serem util izados no 
desenvolvimento do município;
m. articular-se com órgãos e entidades públicas e 
privadas com o objetivo de obter as informações 
necessárias ao desenvolvimento dos projetos,
bem como compatibilizá-los com as ações programadas e 
em curso;
n. apoiar a elaboração de planos de reabilitação de áreas 
centrais e degradadas, planos urbanísticos e planos de 
áreas de interesse especial;
o. analisar e instruir processos de credenciamento 
institucional do município, para a implementação de 
projetos de urbanização e infraestrutura;
p. coordenar e promover a articulação entre os agentes 
envolvidos em processos de captação de recursos para 
implementação de projetos de urbanização e 
infraestrutura;
q. exercer outras competências correlatas.

Art. 10. À Coordenadoria de Informações Municipais - 
CIM, que tem por finalidade manter, o acervo técnico 
municipal, propor ações de integração de cadastros, 
elaborar, analisar e acompanhar indicadores para projetos 
e políticas públicas de urbanização e meio ambiente em 
áreas públicas do município, bem como realizar projetos 
de integração e gestão estratégica das Tecnologias da 
Informação e Comunicação da SEDUR, compete:

I. através da Gerência de Geoprocessamento, Cadastro e 
Indicadores - GECAD:

a. acompanhar contratos e exercer o controle de qualidade 
dos levantamentos aerofotogramétricos e demais 
informações utilizadas para atualizações cartográficas do 
município;
b. conhecer, acompanhar e controlar a implantação de 
marcos geodésicos, bem como, promover a densificação 
e conservação da rede desses marcos no território do 
município;
c. levantar dados em instituições municipais, estaduais e 
federais para alimentação do SIG – Sistema de 
Informações Geográficas do município;
d. analisar, digitalizar e georreferenciar dados de 
logradouros, áreas públicas, áreas institucionais e 
unidades espaciais de referência, para integração ao SIG 
municipal;
e. manter, atualizar e alimentar a base de dados gráfica e 
alfanumérica do SIG, referentes a logradouros e áreas 
públicas do município, a fim de disponibilizá-la para outras 
secretarias e órgãos da administração municipal;
f. promover a elaboração do modelo de dados, bem como, 
controlar a qualidade das informações, a fim de integrá-los 
à base de dados de logradouros e áreas públicas do 
município;
g. levantar e sistematizar dados coletados em campo 
referentes a logradouros e áreas públicas do município, 
para manutenção e atualização da base de dados do SIG 
municipal;
h. levantar, agregar e sistematizar dados fundiários 
referentes a logradouros e áreas públicas, existentes na  
SEDUR e em outras secretarias e órgãos da 
administração municipal, bem como, promover buscas em 
cartório de registros de imóveis para complementar esses 
dados;
i. emitir parecer em processos de desapropriação, 
expropriação e outras;
j. efetuar levantamento e prestar informação acerca de 
áreas disponíveis para projetos de urbanização e 
implantação de equipamentos públicos;
k. definir, atribuir e executar a numeração métrica linear 
dos imóveis por logradouro e codificar os logradouros em 
todo o território municipal;
l. elaborar boletins e manuais para levantamentos de 
dados do cadastro de logradouros e áreas públicas do 
município;
m. desenvolver, atualizar, manter e acompanhar a 
execução do cadastro técnico, de parcelamento do solo e 
de logradouros públicos do município;
n. manter o fluxo de informações entre a SEDUR e demais 
secretar ias  para v iab i l izar  a  a tua l ização e 
operacionalidade do cadastro multifinalitário;
o. definir os procedimentos de qualidade necessários à 
boa alimentação de dados cadastrais, monitorando seu 
desempenho e implementando medidas corretivas;
p. gerir e operar os sistemas de geoprocessamento para 
serem executados nos órgãos da administração 
municipal;
q. promover a organização e a difusão de informações 
sobre geoprocessamento no âmbito da SEDUR e de 
outras unidades administrativas;
r. identificar e estruturar dados e informações estratégicas 
visando aprimorar as ações de planejamento urbanístico, 
ambiental e de ações de fiscalização, bem como o 
desenvolvimento de indicadores de desempenho;
s. monitorar o ambiente, tendências e atividades dos 
empreendimentos no município e sugerir adequações e 
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I. através da Gerência de Áreas Verdes e Espaços Abertos 
- GEAVE:

a. executar o plano de arborização da cidade, observando 
as normas técnicas pertinentes;
b. elaborar, coordenar e desenvolver estudos, pesquisas e 
projetos sobre aspectos paisagísticos da cidade;
c. emitir pareceres sobre projetos de paisagismo 
elaborados por terceiros;
d. elaborar projetos paisagísticos e de urbanização em 
áreas verdes do município;
e. acompanhar a implantação dos projetos paisagísticos e 
urbanísticos;
f. realizar vistorias técnicas em localidades determinadas, 
emitindo o parecer sobre a viabilidade da elaboração do 
projeto;
g. estabelecer parcerias com órgãos governamentais e 
não governamentais, para o desenvolvimento de 
atividades de manutenção e conservação das áreas 
verdes do município;
h. desenvolver atividades direcionadas aos tratos culturais 
das áreas ajardinadas da cidade;
i. promover os meios necessários à proteção dos 
gramados, jardins, árvores e outros bens implantados nos 
logradouros públicos;
j. indicar a necessidade da atuação de outros organismos 
municipais nas praças e jardins, em matéria que extrapole 
a sua área de competência;
k. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Planejamento e Políticas 
Ambientais - GEPLAM:

a. realizar estudos, elaborar diagnósticos para formulação 
e avaliação de políticas ambientais, elaborar normas, 
planos e programas ambientais e subsidiar a formulação 
de diretrizes estratégicas, técnicas e operacionais da  
SEDUR;
b. elaborar e coordenar estudos para o estabelecimento 
de índices e parâmetros ambientais, bem como Termos de 
Referência para estudos ambientais;
c. adotar medidas necessárias à preservação e 
conservação do patrimônio ambiental, identificando áreas 
e propondo sua proteção ambiental e outras ações 
pertinentes;
d. subsidiar e orientar tecnicamente, a elaboração de 
projetos ambientais, bem como a aplicação da legislação 
urbana municipal;
e. desenvolver e manter articulação com organismos 
federais, estaduais e municipais, governamentais e não-
governamentais, nacionais ou estrangeiros, para viabilizar 
a execução coordenada e obtenção de financiamentos 
para a implantação de planos, programas e projetos 
inerentes à preservação, conservação e recuperação dos 
recursos ambientais, naturais ou não, e de educação 
ambiental;
f. sistematizar e consolidar normas, critérios, padrões e 
rotinas de procedimentos referentes ao controle do meio 
ambiente, visando à utilização, preservação e 
conservação dos recursos ambientais;
g. definir, incentivar e apoiar o desenvolvimento de 
pesquisas na área de meio ambiente, subsidiar e orientar 
tecnicamente na elaboração de projetos ambientais;
h. analisar e emitir parecer sobre propostas de legislação e 
regulamentos municipais inerentes ao meio ambiente, 
subsidiando e orientando quando da sua aplicação;
i. desenvolver projetos de educação ambiental, relativo ao 
uso e conservação do patrimônio natural constituído pela 

correções nos procedimentos, metodologia, legislação ou 
ações de fiscalização, urbanísticas e ambientais que 
garantam a correta aplicação dos princípios e políticas 
determinadas pelo executivo;
t. contribuir com a Coordenadoria Central de Tecnologia e 
Gestão da Informação – CCTGI, na elaboração de normas 
e padrões de uso e segurança da informação e dos 
recursos tecnológicos, bem como na especificação de 
equipamentos e infraestrutura tecnológica;
u. estimular e apoiar a elaboração de estudos e 
diagnósticos em geoprocessamento;
v. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Acervo Técnico - GEAT:

a. localizar, identificar, sistematizar e catalogar materiais, 
tais como: documentos, publicações, levantamentos, 
projetos de edificações públicas, parcelamentos e 
urbanizações, mapas e demais tipos de trabalhos técnicos 
e de informação, para constituir o acervo técnico do 
município;
b. manter, atualizar e alimentar o acervo técnico do 
município a fim de subsidiar o planejamento municipal 
facilitando a localização da informação;
c. digitalizar os documentos, plantas dos loteamentos, 
edificações e logradouros do município;
d. criar banco de dados, fazer microfilmagens, 
reprografias, fotografias e digitalização dos documentos 
do acervo técnico para implementação e manutenção de 
documentação eletrônica do município;
e. prevenir a deterioração de documentos e recuperar os 
que se encontram danificados;
f. classificar e organizar documentos, a fim de agilizar sua 
localização e seu uso;
g. disponibilizar, sob controle, o acervo técnico do 
município para pesquisas, consultas e, ou, reprodução 
controlada de itens que o compõem;
h. prestar atendimento aos munícipes, principalmente no 
referente a identificação dos documentos constantes no 
acervo técnico, orientando o público na consulta e no 
manuseio de documentos.
i. planejar, organizar, dirigir e executar serviços de 
reprografia aplicada aos documentos do acervo;
j. elaborar manuais, relatórios, estudos técnicos e outros 
documentos informativos referentes ao histórico 
cartográfico e arquitetônico da cidade;
k. proceder ao levantamento, organização, controle e 
disseminação da memória documental do município;
l. proceder à informatização dos registros existentes no 
acervo documental da Secretaria, em articulação com a 
Assessoria Técnica - ASTEC, visando à criação de um 
sistema de compartilhamento de arquivos digitais;
m. executar os serviços solicitados pela Coordenadoria e 
auxiliar na elaboração dos relatórios das atividades 
executadas;
n. exercer outras competências correlatas.

Art. 11.  À Coordenadoria de Planejamento Ambiental - 
CPA, que tem por finalidade formular e executar a política 
municipal de meio ambiente, através do desenvolvimento 
de ações de caráter educativo, preventivo e normativo que 
promovam e assegurem a integração equilibrada das 
múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, 
social, ética, econômica, política e cultural do município, 
propiciando uma melhor qualidade de vida aos munícipes, 
bem como a execução do plano de conservação e 
manutenção das áreas verdes do município, compete: 
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município e firmar compromissos com essas empresas 
quanto à minimização dos impactos negativos 
decorrentes de suas at iv idades, através da 
implementação e execução de tecnologias limpas ou 
ações que possibilitem a redução de cargas poluidoras do 
meio ambiente;
v. dar suporte, acompanhar a aplicação e avaliar os 
instrumentos da política ambiental constantes do Plano 
Diretor, através de indicadores estatísticos que permitam 
otimizar, reformular ou modificar as diretrizes instituídas;
w. exercer outras competências correlatas.

Art. 12. Os Órgãos Colegiados mencionado no Art. 2°, 
inciso I, deste Regimento têm sua composição, finalidade 
e funcionamento definidos em legislação própria. 

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 13. Ao Secretário Municipal, cumpre:
I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o 
planejamento geral da administração;
II. expedir orientações para  execução das leis e 
regulamentos;
III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos 
serviços de sua Secretaria;
IV. comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;
V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI.  referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos 
de competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para 
o provimento de cargos em comissão no âmbito da 
Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os 
limites previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares 
mediante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem 
como acompanhar sua execução e propor alterações dos 
seus termos ou sua denúncia;
XI. expedir portarias e demais atos administrativos 
relativos a assuntos da Secretaria;
XII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;
XIII. promover medidas destinadas à obtenção de 
recursos, objetivando a implantação dos programas de 
trabalho da Secretaria;
XIV. apresentar à autoridade competente o Plano 
Estratégico  de sua Secretaria;
XV. constituir comissões consultivas de especialistas ou 
grupos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre 
sua competência e duração;
XVI. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for 
solicitado, relatório de sua gestão ao Chefe do Poder 
Executivo, indicando os resultados alcançados;
XVII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;
XVIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo 
anteprojetos de leis, decretos ou outro atos normativos 
elaborados pela Secretaria; 
XIX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e 
demais requerimentos formulados perante a Secretaria;
XX. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art. 14. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do 

área costeira, bacias hidrográficas, manguezais, dunas, 
mata ciliar e atlântica, restingas e outras com vistas a 
assegurar a integridade do ecossistema do município;
j. desenvolver ações e campanhas de educação ambiental 
em parcerias com instituições civis, meios de 
comunicação (mídia), e instituições de ensino dentre 
outras, visando à conscientização e sensibilização da 
população, bem como, sua organização, participação e 
corresponsabilidade na preservação, conservação e 
defesa da qualidade do meio ambiente;
k. contribuir com ações que promovam a inserção da 
temática ambiental nos currículos escolares da rede 
pública, fornecendo subsídios para a elaboração do Plano 
Municipal de Educação relativo ao meio ambiente e 
auxiliando na elaboração de seu Programa de Educação 
Ambiental;
l. subsidiar e apoiar a incorporação da ação ambiental na 
formação continuada de educadores de todos os níveis e 
modalidades de ensino, promovendo e apoiando 
programas, instrumentos e metodologias, que possibilitem 
essa formação;
m. desenvolver ações de educação dirigidas aos 
munícipes, a fim de incentivar a conservação de parques, 
jardins, praças, reservas florestais e espaços públicos, 
destacando a necessidade e a importância da 
preservação das áreas verdes da cidade, implantadas ou 
nativas;
n. desenvolver e implementar estratégias de comunicação 
destinadas à educação ambiental para a comunidade, 
bem como, estimular e apoiar as ações ambientais a 
serem desenvolvidas pelas comunidades do entorno das 
escolas do município;
o. propor a elaboração de estudos, pesquisas e 
diagnósticos que possam subsidiar o desenvolvimento de 
ações de saneamento e assegurar a adequada ocupação 
do solo urbano;
p. propor a elaboração de perfil diagnóstico acerca das 
condições de saneamento municipal, desde o 
abastecimento, tratamento e distribuição de água potável, 
destinação de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, 
obras de drenagem urbana, controle de vetores e focos de 
doenças transmissíveis, até as condições de habitação da 
população, a fim de possibilitar a tomada de decisão 
quanto à regularização do saneamento básico, definindo 
prioridade de ações;
q. desenvolver projetos de captação de recursos junto a 
organ ismos federa is ,  es tadua is ,  mun ic ipa is  
governamentais e não-governamentais, nacionais ou 
estrangeiros, para o desenvolvimento de medidas 
preventivas que assegurem a manutenção da qualidade 
de vida da população e do meio ambiente;
r. propor o desenvolvimento de ações voltadas para a 
educação sanitária na comunidade, integradas aos 
programas de intervenção dos poderes públicos no 
município e a instituições civis, quanto à conservação, 
ordenamento, recuperação, controle e melhoria do meio 
ambiente;
s. propor o desenvolvimento de estudos, projetos e 
pesquisas visando implantação de planos, programas e 
projetos destinados à preservação e conservação dos 
recursos hídricos municipais;
t. proceder à coleta de dados para elaboração de 
diagnóstico acerca da qualidade da água do município, 
bem como, propor e discutir a legislação sobre a água e 
esgoto no município;
u. realizar levantamentos e estudos para identificar as 
indústrias com maior potencial poluidor a fim de avaliar os 
impactos sobre os níveis de saúde da população do 
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desempenho das atividades concernentes aos Sistemas 
Municipais e das competências das respectivas Unidades, 
cumpre:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos 
com organismos dos setores público e privado e com o 
público em geral;
b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação 
das atividades da Secretaria;
c. acompanhar e supervisionar as atividades do Gabinete;
d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 
assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 
ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos 
pelo Secretário.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Secretário, 
contribuindo com subsídios técnicos para o processo 
decisório e desempenho de suas atribuições, na forma 
que for requerida;
b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar 
ações multissetoriais, no âmbito da Secretaria,  
determinadas pelo Secretário, para promover uma maior 
integração;
c. coordenar a obtenção e preparação de material de 
informação e de apoio, junto às unidades de trabalho da 
Secretaria e promover a sua consolidação, a fim de assistir 
o Secretário nos encontros e audiências com autoridades 
e personalidades;
d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as 
diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari 
para maior efetividade e unicidade de atuação;
e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes 
que lhe forem encaminhados pelo Secretário;
f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos 
pelo Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder 
Executivo, contribuindo com subsídios técnicos para o 
processo decisório e desempenho de suas atribuições, na 
forma que for requerida;
b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar 
ações multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo 
Prefeito, para uma maior integração das ações 
governamentais;
c. coordenar a obtenção e preparação de material de 
informação e de apoio, junto às diferentes áreas de 
governo e promover a sua consolidação, a fim de assistir o 
Chefe do Poder Executivo nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades nacionais e 
estrangeiras;
d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta 
entre as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de 
Camaçari para maior efetividade e unicidade de atuação;
e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes 
que lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder 
Executivo;
f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos 
pelo Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos;
b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do 
Secretário a proposta dos planos, programas e projetos a 
serem desenvolvidos pela Unidade;
c. propor ao Secretário medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 
projetos e atividades em execução na Secretaria, com 
vistas a sua otimização;
d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos 
referentes às atividades da Unidade;
e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual 
da Secretaria;
f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
pertinentes aos Sistemas Municipais nas funções de 
planejamento, gestão do orçamento, administração 
financeira e de promoção do desenvolvimento da 
administração.

V. ao Assessor do Secretário:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e 
avaliar a execução dos trabalhos e das atividades 
pertinentes à Unidade;
b. acompanhar a instrução de processos, prestação de 
informações ou adoção de providências relativas à 
Unidade;
c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à 
Unidade, quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, 
baseado em indicadores qualitativos e quantitativos;
f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria 
as necessidades de treinamento para os servidores que 
lhe são subordinados;
g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Assessor do Executivo:

a. assessorar diretamente o superior hierárquico em 
assuntos de sua especialização, elaborando pareceres, 
notas, minutas e informações;
b. promover a articulação do superior hierárquico com 
órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais;
c. assegurar a elaboração de planos, programas e projetos 
relativos às funções de sua unidade;
d. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos 
pelo seu superior imediato;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da 
Secretaria;
b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e 
projetos da Coordenadoria;
c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em 
vigor e diretrizes estabelecidas pelo Secretário;
d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;
e. propor ao Secretário a celebração de convênios, 
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ajustes, acordos e atos similares com órgãos e entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais na área de competência da respectiva 
Coordenadoria;
f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou 
grupos de trabalho e a designação dos respectivos 
responsáveis para a execução de atividades especiais;
g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe 
para os servidores que lhe são subordinados;
h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor 
desenvolvimento dos programas, projetos e atividades 
sob sua direção;
i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições 
baseado em indicadores qualitativos e quantitativos;
j. propor e conduzir reuniões de trabalho ou de 
treinamento com as unidades setoriais no âmbito do 
sistema ou subsistema municipal vinculado à sua unidade, 
quando se tratar de ocupante de cargo de coordenador de 
coordenadoria central;
k. prestar orientação aos titulares de unidades setoriais 
sistêmicas, quando se tratar de ocupante de cargo de 
coordenador de coordenadoria central.
l. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Gerente:

a. orientar, supervisionar, controlar e avaliar a execução 
dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;
b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;
c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a 
sua área de atuação;
d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a adoção de medidas necessár ias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;
e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e 
programas da Gerência;
f. apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho das suas 
atribuições, baseado em indicadores qualitativos e 
quantitativos;
g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de 
relações públicas;
b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem 
atribuídos pelo superior imediato
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X. ao Secretário Executivo:

a. organizar, controlar e manter os arquivos das 
respectivas unidades;
b.controlar a tramitação do expediente e da 
correspondência encaminhada a sua chefia imediata;
c. administrar a agenda da sua chefia imediata;
d. providenciar serviços de reprografia e solicitação de 
materiais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o 

desempenho das atribuições técnicas necessárias ao 
funcionamento da Secretaria, além daquelas definidas 
nos Regulamentos dos respectivos Sistemas Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 15. A substituição do Secretário de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente e dos titulares dos Cargos em 
Comissão, nas ausências e impedimentos eventuais dos 
respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 16. Os Cargos em Comissão da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente são os 
constantes no Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 17. Os casos omissos e as dúvidas que venham a 
surgir na aplicação do presente Regimento serão 
resolvidos pelo titular da Secretaria. 

DECRETO Nº. 6720/2017
DE 27 DE ABRIL DE 2017

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SEDUR
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DECRETO DE 02  DE JANEIRO  DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
09623/2013

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CONCEICAO ALMEIDA DE 
ARAUJO cadastro nº. 061040-3, lotado (a) na SESAU – 
Secretaria da Saúde, de Assistente Administrativo  Nível I 
C, para Assistente Administrativo  Nível II C, a partir de 
02 de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 PREFEITO

                                    
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01117/2016,

                                 RESOLVE

Retificar o decreto de 05 de setembro de 2016 o qual 
promove o(a) servidor(a) Cristiana Vieira França 
cadastro nº. 062605-0, lotado (a) na SEDEC – Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, de Assistente 
Administrativo Nível I B, para Assistente Administrativo 
Nível II B, com data retroativa a 03 de Maio de 2016. Onde 
se lê: de cadastro 062605-0, leia-se: cadastro 060605-0. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SERGIO OLIVEIRA VILALVA RIBEIRO
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DECRETO DE 22 DE MARÇO DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 411/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor LIONARDO BISPO 
EVANGELISTA FILHO, cadastro 9065-3 do cargo de 
PROFESSOR II 20 HORAS, NÍVEL II-C, da estrutura da 
Secretaria de Educação-SEDUC, com data retroativa a 25 
de janeiro de 2017. 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
06729/2015, 

                                   RESOLVE
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Promover o(a) servidor(a) CLEIDA MELO PRATES 
cadastro nº. 62717-1 lotado (a) na SEDES - Secretaria do 
Desenvolvimento Social, de Nutricionista Nível I B, para 
Nutricionista NÍVEL II - B, com data retroativa a 05 de 
Maio de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA                                                                 
PREFEITO                                     

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1302.11.02.408.2016 

                                     RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) SANDRA LIMA DOS SANTOS  
cadastro nº. 062959-5 lotado (a) na SEDUR- Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, de 
ENGENHEIRO AMBIENTAL Níve l  I  B,  para 
ENGENHEIRO AMBIENTAL Nível II B, com data 
retroativa a 30 de Maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

                                 
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DA SEDUR

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01114.11.02.408.2016

                                   RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) SOCRATES BENTO SOUZA 
SIMOES FILHO cadastro nº. 62926-0, lotado (a) na 
SEFAZ - Secretaria da Fazenda, de Técnico em Atividade 
Tributaria Nível I B, para Tecnico em Atividade Tributaria 
Nível II B, com data retroativa a 03 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.
                                       

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1308.11.02.408.2016 
                                                       

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) LUIZA CARLA DA SILVA 
MACHADO cadastro nº. 062953-3 lotado (a) na SEDUR- 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
de ENGENHEIRO CARTOGRAFO Nível I B, para 
ENGENHEIRO CARTOGRAFO Nível II B, com data 
retroativa a 30 de Maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DA SEDUR
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DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
18673/2015, 

                                   RESOLVE

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1236.11.02.408.2016

                                   RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ROBERTA CAROLINA 
MONTENEGRO REZENDE, cadastro nº. 60886-4, 
lotado(a) na, SEJUV - Secretaria do Esporte e Lazer  e 
Juventude, Assistente Administrativo Nível I B, para 
Assistente Administrativo Nivel II B, com data retroativa 
a 18 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

                                      

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

Promover o servidor ELIAS DE ALMEIDA RODRIGUES , 

cadastro nº. 62862-1, lotado na SECAD - Secretaria da 

Administração, de Guarda Municipal  Nível I, para Guarda 

Municipal  Nível II - B, com data retroativa a 06/11/2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                   

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RUI MAGNO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 874/2008, de 04 de 
abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1107/2016, 
                               RESOLVE

Promover o (a) servidor(a) UILSON RAMOS DE SOUSA, 
cadastro nº. 61668-9, lotado na SEDEC - Secretaria do 
Desenvo lv imento  Econômico,  de  Ass is ten te  
Administrativo Nível I B, para Assistente Administrativo 
Nível II B, com data retroativa à 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

                                
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SERGIO OLIVEIRA VIVALVA RIBEIRO
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DECRETO DE 29 DE MARÇO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02431.11.02.408.2016
                                                        

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) GIULIANO RODIN DE MELO 
DOS SANTOS cadastro nº. 060843-6, lotado (a) na 
Procuradoria Geral do Município - PROGER, de 
Assistente Administrativo  Nível I C para ASSISTENTE 
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ADMINISTRATIVO NÍVEL II – C, com data retroativa a 03 
de novembro de 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE MARÇO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

                                     
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO   

 

DECRETO DE 03 DE ABRIL DE 2017

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 VIVIANE SOUZA FIAES RODRIGUES, 
cadastro nº. 62453, do cargo de Gerente, Símbolo GES IV, 
da estrutura Secretaria da Administração – SECAD, em 03 
de abril de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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

NOMEAR VIVIANE SOUZA FIAES RODRIGUES, 
cadastro nº. 62453, para o cargo de Coordenador, 
Símbolo GES II, da estrutura Secretaria da Administração 
– SECAD, em 04 de abril de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 

processo administrativo 00608/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor FABIANO LUIZ 
PASTRO, cadastro 62142, do cargo de Motorista D Nível I-
A, da estrutura da Secretaria de Saúde-SESAU, com data  
retroativa a 17/02/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00617/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração da servidora, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora LARISSA LEMOS 
MEIRELES, cadastro 64142, do cargo de Médico 24 horas 
- Nível I-A, da estrutura da Secretaria de Saúde-SESAU, 
com data retroativa a 20/02/2017.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00628/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração da servidora, 
 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora VIVIANE DO CARMO 
SANTOS, cadastro 64140, do cargo de Médico 24 horas - 
Nível I-A, da estrutura da Secretaria de Saúde-SESAU, 
com data retroativa a 20/02/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00772/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, 
 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor AILTON LUIZ FILHO, 
cadastro 828956, do cargo de Coordenador Pedagógico I-
Nível I-A, da estrutura da Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 09/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00802/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração da servidora, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ELIANA BOMFIM DA 
SILVA, cadastro 63303, do cargo de Assistente de Creche-
Nível I-A, da estrutura da Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 10/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE ABRIL DE 2017

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, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 00630/2017, no qual analisa o 
pedido de exoneração da servidora, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ALZIRA DE JESUS 
SANTOS, cadastro 64058, do cargo de Assistente 
Administrativo-Nível I-A, da estrutura da Secretaria da 
Administração-SECAD, com data retroativa a 01/03/2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                 

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2017 

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 0436.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 Colocar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral 170ª 
Zona Eleitoral, a servidora TEREZA CRISTINA DOS 
SANTOS, cadastro 61667, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo, pelo período de 01 (um) ano, 
com ônus para o ente cedente, nos termos do convênio de 
cooperação técnica, retroativo a 02 de janeiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                                                                               
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2017 

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 0556.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 5ª 
Região a servidora CLEMILDA DA SILVA MENEZES, 
cadastro 62971, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, sem ônus para o ente cedente, nos termos 
do convênio de cooperação técnica, retroativo á 02 de 
janeiro de 2017.

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                                                                           
PREFEITO

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2017 

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 0555.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Colocar à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 5ª 
Região o servidor BENITO TAVARES SOUZA COSTA, 
cadastro 61591, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, sem ônus para o ente cedente, nos termos 
do convênio de cooperação técnica, retroativo á 02 de 
janeiro de 2017. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                                                                                
PREFEITO

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 0437.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia Juízo da 170ª Zona Eleitoral, o servidor 
JEFFERSON DE MENEZES COUTO, cadastro 61666, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, pelo 
período de 01 (um) ano, com ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, retroativo 
a 02 de janeiro de 2017. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE ABRIL DE 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                                                                                            
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                           
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE ABRIL DE 2017 
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DECRETO DE 07 DE ABRIL DE 2017

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra 
citadas, aos servidores infra declinados, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 07 DE ABRIL DE 2017 .
                                                             

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

            

DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 2017

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra 
citadas, aos servidores infra declinados, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE ABRIL DE 2017.

                                                             
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE ABRIL DE 2017
“Retifica nome de Servidor no Decreto de 07 de fevereiro 
de 2017 que dispôs sobre a Estabilidade de Servidores 
Públicos Municipal ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,
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CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia do 
nome de um dos Servidores do Decreto de 07 de fevereiro 
de 2017 que dispôs sobre a Estabilidade de Servidores 
Públicos Municipal ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no estágio probatório, 
publicado no DOM n.º 715 de 05 a 11 de março de 2017, 
página 09;

DECRETA

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 07 de fevereiro de 
2017, publicado no DOM n.º 715 de 05 a 11 de março de 
2017, página 09. Onde se lê:  

Leia-se:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE ABRIL DE 2017 .                                                             
               

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE ABRIL DE 2017

Retifica Decreto de 31 de janeiro de 2017 que dispôs sobre 
a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia de 
dados do Decreto de 31 de janeiro de 2017 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório, publicado no DOM n.º 
712 de 12 a 18 de fevereiro de 2017, página 01;

DECRETA

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 31 de janeiro de 2017, 
publicado no DOM n.º 712 de 12 a 18 de fevereiro de 2017, 
página 01. Onde se lê:  

Leia- se 

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE ABRIL DE 2017 .
                                                                           

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

             DECRETO DE 11 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

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

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

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra 
citadas, aos servidores infra declinados, em virtude da 
aprovação no estágio probatório:
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Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Gemisson de Andrade Loiola 63252 Médico Obstetra 13/12/13 13/12/16

02 63108 Motorista 23/10/13 23/10/16Waldir  Costa Souza



Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 2017 

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.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00642.00.01.395.2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Candeias 
o servidor JOHN KLEBER MACHADO DA CUNHA, 
cadastro 60756, ocupante do cargo de ASSISTENTE 
ADM, sem ônus para o ente cedente, pelo período de 04 
(quatro) anos, nos termos do convênio de cooperação 
técnica, retroativo a de 01 de março de 2017. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE ABRIL DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                                                                                
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos do 

DECRETO DE  17 DE ABRIL DE 2017

quadro de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, 
que regulamenta a promoção funcional, e,

Promover a servidora MARIA DAS NEVES SANTANA 
CONCEICAO, cadastro nº. 63188, lotada na 
Controladoria Geral do Município - CGM, de Auditor 
Interno Nível I B, para Auditor Interno Nível II B, com data 
retroativa a 28 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 2017.

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

Promover a servidora PEROLA ALONSO CATELA, 
cadastro nº. 63167, lotada na Controladoria Geral do 
Município - CGM, de Auditor Interno Nível I B, para Auditor 
Interno Nível II B, com data retroativa a 16 de novembro de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 2017.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                  

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02920.11.02.408.2016, 

                                       RESOLVE

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  PREFEITO

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02650.11.02.408.2016, 

                                      RESOLVE

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                  

DECRETO DE  17 DE ABRIL DE 2017
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DECRETO DE  17 DE ABRIL DE 2017

- considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02373.11.02.408.2016, 

                                       RESOLVE

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                   
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 DE ABRIL  DE 2017

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,

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° e 001/2013.

Considerando a Decisão Judicial nos Processos n. 
0502232-34.2016.8.05.0039, 0501840-65.2014.8. 
05.0039 e  0502954-68.2016.8.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os candidatos aprovados em 
concurso público, abaixo relacionados, e que atenderam 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

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

Promover a servidora CINTIA PAIM DOS SANTOS, 
cadastro nº. 63099, lotada na Controladoria Geral do 
Município - CGM, de Auditor Interno Nível I B, para Auditor 
Interno Nível II B, com data retroativa a 01 de novembro de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE ABRIL DE 2017.

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                  

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ABRANTES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ABRANTES

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  24  DE ABRIL  DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PARECER NORMATIVO Nº 001/2017

EMENTA: Parecer Normativo. Hipóteses de 
exoneração do servidor público efetivo ou 
comissionado. Verbas rescisórias devidas. 
Lei nº 407/1998 - Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari, Artigos 
46, 47, 74 e 92, caput e parágrafo único. 
Recomendações.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral do 
Município de Camaçari, visando uniformizar o 
entendimento da matéria no âmbito deste Município de 
Camaçari, elaborado com amparo no artigo 7°, XII e XIII, 
da Lei Municipal n. 1.443/2016, que visa analisar as 
hipóteses de pagamento de verbas rescisórias em face da 
exoneração de servidores efetivos ou comissionados 
deste ente federativo.

Considerando as centenas de processos que chegaram à 
Procuradoria do Município envolvendo questionamentos a 
respeito da legalidade do pagamento de verbas 
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rescisórias a servidores exonerados, a elaboração do 
presente parecer visa conferir maior celeridade e 
uniformidade às decisões envolvendo o tema, o qual 
deverá ser cumprido por todos os órgãos integrantes da 
Administração Pública Municipal.

É o breve relatório.

2. DO MÉRITO

Inicialmente, deve-se ter em mente que a exoneração é 
uma forma de vacância do cargo público, conforme 
previsto no art. 45, I, do Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari (Lei nº 407/1998). Nesta 
mesma legislação, em seu art. 46, § 1º, observa-se que a 
exoneração pode se dar de 02 (dois) modos: 1º) a pedido 
do servidor; ou 2º) de ofício pela própria Administração 
Pública.
Tratando-se de servidor efetivo, a exoneração de ofício 
só pode ocorrer nas hipóteses do art. 46, § 2º, I e II, da Lei 
nº 407/1998, vejamos:

Art. 46 – A exoneração é a dispensa do servidor sem 
caráter sancionador.
§ 2º – A exoneração de ofício dar-se-á:
I – quando não satisfeitas as condições do estágio 
probatório;
II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em 
exercício no prazo estabelecido.

Já no que se refere ao cargo em comissão, que constitui 
exceção à regra da investidura no serviço público, uma vez 
que independe de concurso público, sendo, portanto, de 
livre nomeação e exoneração, o art. 47 da Lei nº 407/1998, 
prevê as seguintes hipóteses de exoneração:

Art. 47 – A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:
I – a juízo da autoridade competente;
II – a pedido do próprio servidor.

Traçadas essas primeiras linhas, passa-se às 
considerações acerca das verbas rescisórias devidas em 
caso de exoneração do servidor público, seja ele efetivo ou 
comissionado. Tais verbas estão elencadas nos artigos 74 
e 92, caput e parágrafo único, da Lei nº 407/1998, 
conforme transcrevemos a seguir:

Art. 74. O servidor exonerado perceberá a sua gratificação 
natalina, proporcionalmente aos meses de efetivo 
exercício, calculada sobre a remuneração do mês da 
exoneração.

Art. 92. Ao ex-servidor exonerado que tenha adquirido o 
direito a férias em atividade, é assegurado o recebimento 
integral em pecúnia.
Parágrafo único. É assegurado, também, ao ex-servidor 
exonerado o direito à remuneração relativa ao período 
incompleto de férias, na proporção de 1/12 (um doze avos) 
por mês de serviço, considerando-se a fração igual ou 
superior a 15 (quinze) dias como mês completo.

Desta forma, pode-se concluir que devem ser apuradas as 
seguintes verbas rescisórias devidas ao servidor 
exonerado:

a) Gratificação natalina na proporção de 1/12 (um doze 
avos) por mês de exercício ou fração superior a 15 
(quinze) dias, calculada com base na remuneração do 

cargo no mês de publicação do ato de exoneração;

b) Indenização relativa ao período de férias completas 
a que já tiver direito e ao incompleto na proporção de 
1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício ou 
fração superior a 15 (quinze) dias, calculada com base 
na remuneração do cargo no mês de publicação do ato 
exoneratório. Considerando-se, ainda, o adicional de 
1/3 (um terço) previsto no art. 93 da Lei nº 407/1998.

Não há, portanto, nenhuma outra verba rescisória devida 
ao servidor que tem declarada sua exoneração, cabendo à 
Secretaria de Administração a apuração e cálculo dos 
créditos devidos ao servidor, a título de verbas rescisórias, 
quando de sua exoneração.

3. DA CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto e considerando as 
or ientações despendidas,  esta Procurador ia 
RECOMENDA a adoção do presente parecer 
NORMATIVO, como fundamentação para o deferimento 
ou indeferimento de TODOS os procedimentos 
administrativos que visem apenas o pagamento de verbas 
rescisórias de servidores efetivos ou comissionados que 
tenham declarada a sua exoneração.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Camaçari, 27 de Março de 2017.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em 
reunião ocorrida em 30/03/2017, conforme previsto na Lei 
Municipal n. 1.443/2016: 

E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Camaçari.

Aprovo o Parecer normativo supra.

Camaçari, 30, de março de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari

PARECER NORMATIVO Nº 002/2017

EMENTA: Parecer Normativo. Hipóteses de promoção do 
servidor público efetivo. Aplicação das Leis n. 873/2008 e 
874/2008.  Recomendações.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral do 
Município de Camaçari, visando uniformizar o 
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entendimento da matéria no âmbito deste Município de 
Camaçari, elaborado com amparo no artigo 7°, XII e XIII, 
da Lei Municipal n. 1.443/2016, que visa analisar as 
hipóteses de promoção de servidor público nos limites 
estabelecidos pelas Leis Municipais n. 873/2008 e 
874/2008.

Considerando as centenas de processos que chegaram à 
Procuradoria do Município envolvendo questionamentos a 
respeito da legalidade dos procedimentos de promoção, a 
elaboração do presente parecer visa conferir maior 
celeridade e uniformidade às decisões envolvendo o tema, 
o qual deverá ser cumprido por todos os órgãos 
integrantes da Administração Pública Municipal.

É o breve relatório.

2. DO MÉRITO

No âmbito da legislação do Município de Camaçari, a 
promoção é um instituto jurídico que está disciplinado nas 
Leis n° 874/2008 e 873/2008, as quais instituiram o plano 
de carreira dos servidores da administração Direta e do 
magistério Publico Municipal, respectivamente.

Se, de um lado, para os servidores da administração 
Direta, a promoção do servidor de um nível para outro 
(consoante o artigo 12 da lei n. 874/2008, abaixo descrito) 
decorre da conclusão de cursos de formação, de outro 
lado o artigo 20 da lei n. 873/2008 delimita os critérios para 
avanço na carreira para os servidores do magistério.

Plano de carreira para os servidores da administração 
Direta:
Lei n. 874/2008
Art. 12. A promoção é a movimentação do servidor de um 
nível para outro imediatamente superior dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, decorrente da conclusão 
de cursos de formação, observados os seguintes critérios:
I para os cargos com requisito de ensino fundamental – 
promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a que 
pertence por ter concluído o curso de formação no ensino 
médio.
II para os cargos com requisito de ensino médio - 
promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído o curso de formação no 
ensino superior
IIIpara os cargos com requisito de ensino médio técnico ou 
profissionalizante - promoção para o Nível II da mesma 
classe de cargos a que pertence por ter concluído o curso 
de formação no ensino superior.
IV para os cargos com requisito de formação no ensino 
superior:
a. promoção para o Nível II da mesma classe de cargos 
a que pertence por ter concluído curso de pós-
graduação equivalente ao grau de especialização, 
com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, na sua área de atuação na Prefeitura 
Municipal de Camaçari;
b. promoção para o Nível III da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído curso de pós-graduação 
equivalente ao grau de mestrado ou doutorado, na sua 
área de atuação na Prefeitura Municipal de Camaçari.

§1º. As promoções previstas neste Artigo serão efetivadas 
mediante requerimento do servidor, devidamente 
instruído, com a apresentação do respectivo diploma ou 
certificado, nos prazos especificados em regulamento e a 

percepção de benefícios ou vantagens daí decorrentes, 
devida a partir da data do seu requerimento, desde que 
comprovada a titulação. (Grifos nossos)

Plano de carreira do magistério Municipal:
Lei n° 873/2008

Art. 20. A promoção é o avanço de um nível para o outro, 
mediante titulação acadêmica na área de educação, de 
acordo com os seguintes critérios:
§1º Para o cargo de Professor:
I NIVEL ESPECIAL II - Formação em nível médio, seguido 
de estudos adicionais;
II NIVEL ESPECIAL III - Formação em nível superior em 
curso de licenciatura de curta duração;
III  NÍVEL I - Formação em nível superior em curso de  
licenciatura, de graduação plena;
IV NIVEL II - Formação em nível superior em curso de 
licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós- 
graduação obtida em curso de especialização na área com  
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, com  
aprovação de monografia;
V NIVEL III - Formação em nível superior em curso de 
licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado 
em  educação com defesa e aprovação de dissertação;
VI NIVEL IV - Formação em nível superior em curso de  
licenciatura, de graduação plena, acrescida de Doutorado 
em educação com defesa e aprovação de tese.
§2º Para o cargo de Coordenador Pedagógico:
I NIVEL II - Formação em nível superior em Pedagogia em  
curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de 
pós-graduação obtida em curso de especialização na 
área, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
horas, com aprovação de monografia;
II NIVEL III - Formação em nível superior em Pedagogia 
em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida 
de Mestrado em educação com defesa e aprovação de 
dissertação;
III NIVEL IV - Formação em nível superior em Pedagogia 
em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida 
de Doutorado em educação com defesa e aprovação de 
tese.

Deste combinado legal, é possível extrair os seguintes 
requisitos para a concessão da promoção: (a) ocupação 
de cargo de provimento efetivo, (b) estar em exercício 
efetivo do cargo em comento e (c) possuir a titulação 
necessária na forma da lei.
Em um aprofundamento da matéria é valido destacar que 
tanto a Lei n° 874/2008, §1°, do art. 12, quanto a Lei n° 
873/2008, art. 21, §1°, impõem ao servidor a 
responsabilidade de proceder a devida instrução do 
processo de promoção, com o diploma ou certificado, 
além de apresentar o requerimento nos moldes 
especificado em regulamento.

Deste modo, comprovada a titulação, fará jus o servidor do 
beneficio de promoção, o qual terá seus efeitos 
retroagidos à data do requerimento.

Destaque-se, por oportuno, que é inadmissível a 
concessão da promoção quando o diploma ou certificado 
for pré-requisito para provimento originário do cargo 
efetivo ocupado, conforme previsto no art. 16 da Lei n° 
873/2008, abaixo transcrito:
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Não serão considerados para fins de promoção os cursos 
de formação inerentes aos ensinos fundamental, médio e 
superior quando exigidos como pré-requisitos para o 
provimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor.

Ademais, nos casos dos pleitos originados pelos 
servidores ocupantes dos cargos cujo requisito para 
ingresso em provimento originário é superior, é 
extremamente necessário observar a pertinência 
temática do certificado do curso de pós graduação, 
além da carga horária nos termos das regras constantes 
na lei, especificamente o art. 13, que assim prevê:

O curso de pós-graduação de que trata a alínea “a” do 
inciso IV, do Artigo anterior, deverá ter relação direta com 
as atribuições desenvolvidas pelo servidor efetivo e serem 
ministrados por entidades legalmente habilitadas, com 
registro no órgão de educação competente.

Por outro lado, registre-se, desde já, a possibilidade de 
apresentação do certificado no lugar do diploma, seja por 
expressa previsão legal, seja pelo entendimento 
jurisprudencial que considera a expedição e registro do 
diploma “mero exaurimento administrativo do ato”.
Neste sentido, algumas decisões dos Tribunais que 
permitem a apresentação de certificado em substituição 
ao diploma para inúmeras situações, tais como: TJ/DF 
(APC 20060110287254; APL 287252020068070001; DF 
0028725-20.2006.807.0001; RMO 20080150092991 DF); 
TRF1 (AMS 22493 DF 2006.34.00.022493-2 ; TRF5 (REO 
213472520124058300) e TST (MS 208660 208660/2009-
000-00-00.3) e o STJ, duas das quais, a título de ilustração, 
abaixo seguem transcritas:

STJ - ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
PROVA DE TÍTULOS. VALIDADE DA CERTIDÃO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO E TEMPESTIVIDADE DE 
SUA ENTREGA. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO 
DO CURSO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA PREVISTA 
NO EDITAL PARA ENTREGA DOS TÍTULOS. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 
1. (…) . 2. A jurisprudência desta Corte vem se 
firmando no sentido de que é válida a certidão de 
conclusão do curso ou o diploma para fins de 
comprovação referente à prova de títulos em concurso 
público e, na ausência destes documentos, por entrave de 
ordem burocrática, pode o candidato obter a pontuação 
correspondente ao título desde que demonstre ter 
concluído o curso em data anterior àquela prevista no 
edital para a entrega dos documentos comprobatórios da 
titulação. Precedentes. 3. No caso dos autos, ficou 
comprovado que o candidato concluiu o seu curso de 
mestrado antes da prova de títulos e que apresentou a 
certidão de conclusão do curso. 4. (…) (STJ - REsp 
1426414 PB 2013/0385719-4) -Data de publicação: 
24/02/2014 (grifo nosso)
TRF 5 - PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
MANDADO DE SEGURANÇA CUJO IMPETRANTE 
INTENTA A INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE 
M E D I C I N A ,  M E D I A N T E  C E R T I F I C A D O  D E  
CONCLUSÃO DO CURSO. 1. O certificado de 
conclusão do curso é documento suficiente e 
comprobatório para efeito de registro do médico no 
respectivo conselho profissional. 2. Tal possibilidade 
não compromete a obrigação de apresentação do 
diploma, tão logo possível, em substituição ao certificado 
provisório. 3. O impetrante tem direito líquido e certo à 

inscrição imediata no Conselho Regional de Medicina de 
Pernambuco, em face do certificado de conclusão do 
curso, desde que inexista outro impedimento para sua 
efetivação. 4. Remessa oficial improvida. (TRF-5 - REO 
213472520124058300) - Data de publicação: 12/09/2013 
(grifo nosso)
Noutro giro, ressalte-se que, por previsão constitucional 
expressa, o cargo de professor é acumulável, de modo 
que a Lei Municipal n° 873/2008 estabelece, de forma 
explícita, essa possibilidade de utilização da nova 
habilitação, conforme se verifica da redação do §2°, 
abaixo transcrito:

§2º. O Professor com acumulação de cargo prevista em lei 
poderá usar a nova habilitação ou titulação em ambos os 
cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste 
Artigo.

Ainda, destaque-se que, pela redação do art. 22 da Lei 
Municipal n° 873/2008, os diplomas ou certificados de 
cursos de pós graduação realizados no exterior somente 
serão computados para fins de promoção quando 
revalidados por instituição Brasileira credenciada para tal, 
conforme abaixo se verifica:

Art. 22. Os diplomas ou certificados de cursos de pós-
graduação “lato sensu” e “stricto sensu” e de nova 
habilitação de que tratam o Artigo  anterior, somente serão 
validados para os fins da promoção se ministrados por  
instituição autorizada ou reconhecida por órgãos oficiais, 
e, quando realizados no exterior, se revalidados por 
instituição brasileira credenciada para tal.

3. DA CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto e considerando as 
or ientações despendidas,  esta Procurador ia 
RECOMENDA a adoção do presente parecer 
NORMATIVO, o qual deverá servir, a partir de sua 
publicação, como fundamentação para o deferimento ou 
indefer imento de TODOS os procedimentos 
administrativos que visem a promoção de servidores, 
somente sendo direcionadas à Procuradoria do 
Município situações que não tenham sido analisadas 
nestes parecer ou que ensejem alguma dúvida de 
aplicação por parte dos órgãos da Administração 
Municipal.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Camaçari, 27 de Março de 2017.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em 
reunião ocorrida em 30/03/2017, conforme previsto na Lei 
Municipal n. 1.443/2016:
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E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Camaçari.

Aprovo o Parecer normativo supra.
Camaçari, 10 de abril de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari

PORTARIA Nº 001/2017
DE 28 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, e considerando as tratativas e reuniões 
preliminares realizadas com o Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari – SINDSEC e o teor do 
Ofício nº 072/2017-SINDSEC,

RESOLVE

Art. 1º Instituir a Comissão de Acompanhamento e 
Monitoração das Receitas e Despesas do Município de 
Camaçari, no exercício de 2017, que terá composição 
mista, sendo formada por servidores representantes do 
Governo e do Sindicato dos Servidores Públicos de 
Camaçari-SINDSEC.

Parágrafo Único – A Comissão de Acompanhamento e 
Monitoração das Receitas e Despesas do Município de 
Camaçari terá por atribuição o estudo sobre os dados 
analíticos referentes às receitas e despesas de pessoal, 
com vistas a subsidiar a definição de política salarial no 
Município.

Art. 2º Designar os servidores públicos abaixo listados 
para compor a Comissão de Acompanhamento e 
Monitoração das Receitas e Despesas do Município de 
Camaçari, como representantes do Governo.

1 - Helder Almeida de Souza - Secretário de Governo
2 - Reginaldo Paiva de Barros – Secretário de 
Administração
3 - Renato dos Santos de Almeida – Secretário da 
Fazenda
4 - Bruno Garrido Gonçalves – Controlador Geral 
5 - Bruno Nova Silva – Procurador Geral

Art. 3º Designar, em atenção ao Ofício nº 072/2017-
SINDSEC, os servidores públicos abaixo listados para 
compor a Comissão de Acompanhamento e Monitoração 
das Receitas e Despesas do Município de Camaçari, 
como representantes do SINDSEC.

1 – Alberson Silva Costa, CAD. 63200
2 – Tiago Mascarenhas Araújo, CAD. 63549
3 – Daniele Ligia de Moura, CAD. 82964
4 – Sérgio Antônio Reis Mendes, CAD. 63740
5 – Gilmar Cerqueira Pereira, CAD. 62557 

Art. 4º Nomear o Secretário de Governo como presidente 
da Comissão de Acompanhamento e Monitoração das 
Receitas e Despesas do Município de Camaçari, a quem 
incumbirá, para além da presidência dos atos, a definição 
do cronograma e metodologia de trabalho da Comissão.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Camaçari, em 28 
de abril de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório da análise e resultado final dos 
candidatos ao estágio de direito do Projeto 

de Governança Colaborativa 
de Execuções Fiscais.

Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2017, reuniram-se 
os membros da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO, formada por VIVIAN 
ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS, cadastro nº 
829502, RAFAEL COUTO RIBEIRO, Cadastro n° 63.514 e 
ELENILDA BRITO DA SILVA, cadastro nº 5389-9, 
designados conforme portaria de n° 005/2017, publicado 
no Diário oficial de 07 de abril de 2017, para fins de dar 
andamento a seleção dos estagiários de direito para 
atuarem junto ao Projeto de Governança Colaborativa de 
Execuções Fiscais, firmado entre o Município e o Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia.

Este documento consiste no relatório final do 
procedimento da análise de perfis de 60 candidatos e 
aprovação para o estágio de direito, que irão compor a 
equipe de trabalho do projeto citado, com contrato 
temporário de 120 dias, podendo ser renovado, 
considerando a necessidade dos serviços e atendendo à 
legislação pertinente ao assunto.

Inicialmente, foram feitas entrevistas com 133 candidatos, 
realizadas pelo membro da Procuradoria Jurídica Fiscal, 
sendo considerados àqueles aptos e os não aptos. 
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No momento da entrevista, foi solicitado de cada 
candidato que justificasse em 08 (oito) linhas, quais seriam 
os motivos que embasariam a sua contratação para o 
estágio. Através da justificativa, nós analisamos e 
consideramos a escrita, ortografia, automotivação, 
entusiasmo, confiança e necessidade.

As análises feitas, de modo geral, levaram em 
consideração com maior relevância àqueles candidatos 
que já cursaram e/ou estão em curso da matéria de Direito 
Tributário e processo Civil.

No que tange aos históricos escolares, levamos em 
consideração a média atingida pelos estudantes e na 
análise dos currículos demos ênfase aos candidatos que 
já tinham experiência de outros estágios.

Após a análise dos perfis, com base nos pontos acima 
mencionados, passamos a informar a relação dos 
estagiários selecionados:

 
ADIELEN DOS SANTOS CASTRO  VESPERTINO    
ADILSON ALMEIDA DE JESUS  MATUTINO    
AILTON JOSE LUZ GÓES  VESPERTINO    
ALANA THAIS ATHAYDE FERNANDY  MATUTINO
ALESSANDRA MOURA PINTO  VESPERTINO    
ANA THAMIRIS NERY ROCHA  VESPERTINO    
ANDRESSA LAYS CARNEIRO DE 
MATOS                            MATUTINO
ANIELI PALMA SOUZA   VESPERTINO    
ANTONIO MATEUS DE OLIVEIRA  VESPERTINO    
BIANCA MONTEIRO DE SOUZA  VESPERTINO    
BRUNA DA HORA SILVA  VESPERTINO    
BRUNA SIMÕES MOYSÉS   MATUTINO    
CARLA QUEIROZ NUNES   MATUTINO    
CAROLINE DE OLIVEIRA DA PAIXÃO   VESPERTINO  
CECILIA ALVES FEITOSA   VESPERTINO   
CRISTIANE ARAUJO MELO   VESPERTINO   
DELIANA DE JESUS PESTANA   VESPERTINO   
DIELE LIMA DE SOUZA   MATUTINO
ELAINE ROCHA DE ASSIS   MATUTINO    
ELISAMA LEAL SOUSA MACHADO   MATUTINO
FLAVIA SANTANA DOS SANTOS   VESPERTINO   
GENIVIA DE JESUS SANTOS   MATUTINO  
GESSICA PEREIRA DE SOUZA   VESPERTINO   
HANTANIELYM ANDRUSISZIN 
TEIXEIRA MENDES                            MATUTINO    
IAGO AZEVEDO CRUZ   VESPERTINO   
IAGO SILVA RODRIGUES   VESPERTINO   
IAN VICTOR SOUZA ARAUJO   MATUTINO
ICARO NAUAM NASCIMENTO 
SANTOS                MATUTINO    
IRIS CARLA BATISTA KAUBER   VESPERTINO   
IROSANIA DA SILVA SANTANA   MATUTINO    
IZZAURA DE OLIVEIRA ARAUJO            
ALMEIDA                            VESPERTINO    
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE   MATUTINO    
JOICE MASCARENHAS DE ANDRADE  VESPERTINO   
JOSÉ WALBER CERQUEIRA ALMEIDA  MATUTINO    
JOSNEY DE ANDRADE PACÍFICO    MATUTINO    
KAMILLA CHRISTINA MAGALHÃES 
BEZERRA                             MATUTINO    
LAIS GOMES DOS SANTOS CRUZ   VESPERTINO   
LEONARDO DE ALMEIDA CASTRO   VESPERTINO
LEONARDO DOS ANJOS 
CONCEIÇÃO               VESPERTINO    
LINCOLN PEREIRA ATHAYDE   MATUTINO    

LUAN ARAUJO SILVA    VESPERTINO   
LUISA DE OLIVEIRA BARRETO GAMA  MATUTINO    
MANUELA ALVES DA SILVA   MATUTINO
MATHEUS ZON FERNANDES   MATUTINO
PETRIANE MARIA LOBO GALDINO   VESPERTINO  
RAQUEL ALVES PINHEIRO   MATUTINO
RAMON DA SILVA NUNES   MATUTINO    
RAPHAEL FALCÃO BASTOS   MATUTINO    
RAPHAEL SILVA REIS   MATUTINO    
ROSEMERE SANTANA MEIRELES 
BARBOSA                            MATUTINO
RENATA SOUZA NASCIMENTO   MATUTINO    
RUI MAGNO DE CARVALHO JUNIOR   VESPERTINO   
SARA DA SILVA SANTOS   VESPERTINO   
STEPHANNY CAROLINE DE 
OLIVEIRA DA SILVA                            MATUTINO    
TAMIRIS GONÇALVES DOS SANTOS   MATUTINO    
THAIS INGRID ANDRADE 
DOS SANTOS                MATUTINO    
THAIS RODRIGUES LEITE BORGES   VESPERTINO   
THAIS TRINDADE LUNARDELLO DE 
C. ANDRADE                                         VESPERTINO   
THAYLANE TRINDADE DE LIMA 
PINTO                                         VESPERTINO   
THIAGO DA SILVA PAIM   VESPERTINO   

      Camaçari, 27 de abril de 2017.

_______________________________
     VIVIAN ANGELIM FERREIRA

      Cad. 829502 

_______________________________
     RAFAEL COUTO RIBEIRO

      Cad. 63.514

_______________________________
     ELENILDA BRITO DA SILVA

      Cad. 5389-9

PORTARIA N.º 072 / 2017
07 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA,no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o 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 
01925.22.09.461.2016, de 17 de julho de 2016, 

RESOLVE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Art .  1 .º  –  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,válida pelo prazo de dois  anos à CELIBA 
CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 
02.244.617/0001-88, com sede na Avenida Engenheiro 
Raymundo Carlos Nery, Nº 10, Cajazeiras, Salvador-BA, 
para implantação de empreendimento do tipo 
parcelamento do solo, na forma de condomínio urbanístico 
residencial, composto por 20 unidades, distribuídas em 02 
quadras, numa área total de 40.400,00m², que será 
localizado nos Lotes 10 e 11 do loteamento Busca Vida, 
Via Baleia Azul, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 1 da Macrozona 
Urbana de Vila de Catu de Abrantes – AB.ZU – 1, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. manter os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações 
de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados pela Empresa de Limpeza 
Pública de Camaçari; b) coletar e promover a 
separação sistemática dos expurgos (entulhos) 
gerados no canteiro de obras e destiná-los à unidade 
de reaproveitamento, conforme critério estabelecido 
pela SESP e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário 
nessa ação a não geração e, secundariamente, a 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos 
mesmos, conforme estabelecido pela Resolução 
CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, em 
condições adequadas, no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos 
mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para 
unidades de tratamento licenciadas; c) adquirir 
s u b s t â n c i a  m i n e r a l  p a r a  c o n s t r u ç ã o  d o  
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas; d) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos 
f u n c i o n á r i o s  d a  o b r a ,  c o n f o r m e  N o r m a  
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; 
e) remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações;II. elaborar e apresentar à 
CMA/SEDUR, num prazo de 60 (sessenta) dias, Projeto 
Paisagístico para a área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da 
Mata Atlântica, de acordo com termo de referência de 
arborização urbana, assinado por responsável 
técnico e acompanhado da ART; III. manter e atualizar 
sempre o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Construção Civil – PCMAT elaborado por 
profissional legalmente habilitado; IV. apresentar, 
num prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água 
e  e s g o t a m e n t o  s a n i t á r i o .  V.  a p r e s e n t a r  
semestralmente indicadores de desempenho do 
Programa de Educação Ambiental; VI. apresentar 
outorga, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em 
caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente e/ou águas pluviais em corpo 
hídrico; construção de estruturas ou realização de 
obras em manancial;VII. realizar os serviços de 

supressão, destocamento e limpeza da área conforme 
projeto de terraplanagem apresentado a este órgão, 
visando a preservação dos elementos de composição 
paisagística; VIII. implantar projeto de drenagem de 
águas pluviais, aprovado pela SEDUR; IX. respeitar as 
APP - Áreas de Preservação Permanente conforme 
estabelecido no Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008 e na Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012; 
X. atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto Nº 057/2016 DE 26/10/2016, 
emitida através do Processo nº 22263/2013 de 
26/11/2013, por esta SEDUR; XI. 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 A Licença ora concedida refere-se a 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 07 DE 
ABRIL DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES                             
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                     
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 073/ 2017
DE 07 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o 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 
03.756/2016, de 23 de dezembro de 2016, 

RESOLVE:
 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
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SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa CEPEL MVB EMPREENDIMENTOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.669.203/0001-42, com sede 
na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 668, Edifício América 
Towers - 13º andar, sala 1.304, Caminho das Árvores, 
Salvador - BA, para implantação de empreendimento 
urbanístico do tipo loteamento, com a área total de 
205.543,50m², composto de 19 lotes comerciais, 07 
glebas e sistema viário interno; área ocupada pelas vias 
com 11.805,14m²; área ocupada por passeios de 
4.212,01m²; área ocupada por canteiros 1.161,90m²; 
soma das áreas de glebas 123.734,35m²; soma das áreas 
(lotes) comerciais 64.630,10m², localizado na Rodovia BA 
- 099, Estrada do Côco, Km 22, Camaçari - BA, inserida na 
poligonal da Zona de Proteção e Interesse Paisagístico  - 
ZPIP da Macrozona Urbana de Arembepe, AB - ZU 6, 
Camaçari-BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. Adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Secretaria de Serviços Públicos - SESP; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela SESP e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário nessa 
ação a não geração e, secundariamente, a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos mesmos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, 
de 05/07/2002; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidade 
de tratamento licenciada; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e fiscalizar 
o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
– EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; f) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. Implantar, de imediato, 
placas de sinalização e advertência, para alertar à 
comunidade quanto ao tráfego de máquinas, veículos 
pesados e equipamentos, em pontos estratégicos, dentro 
e fora da área de trabalho; III. Realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; IV. Atender aos 
padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; V. Apresentar projeto paisagístico na 
área do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas. Prazo: 120 dias; VI. Apresentar projeto aprovado 
pela EMBASA para o esgotamento sanitário. Prazo: 120 
dias; VII. Utilizar exclusivamente água da EMBASA como 
fonte de abastecimento do empreendimento; VIII. 
Apresentar: a) Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e da Construção Civil – PGRSCC e Programa de 
Educação Ambiental da Obra – PEA.  Prazo: 120 dias; b) 
Executar, imediatamente após à aprovação pelo órgão 
ambiental, nas ações do Plano de Gerenciamento de 

 

 

Resíduos Sólidos e da Construção Civil – PGRSCC e 
Programa de Educação Ambiental da Obra – PEA, voltado 
para os funcionários da obra, com ênfase na gestão dos 
resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; IX. Apresentar à SEDUR: a) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; b) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Prazo: 120 dias;
X. Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente em corpo hídrico; construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais. Prazo: 
120 dias; XI. Atender aos parâmetros urbanísticos/ 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – 
AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; XII. Não ocupar 
nem modificar Área de Preservação Permanente (APP), 
sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação do córrego de largura igual a 
30(trinta) metros, medida horizontalmente a partir da sua 
margem no seu nível alto, conforme estabelece a 
legislação vigente; XIII. executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XIV - apresentar carta de 
viabilidade de uso de vias pelo DERBA e de intervenções 
no sistema viário pela SEINFRA; XV - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; XVI - seguir as recomendações de 
viabilidade de trânsito e transporte e acesso ao 
empreendimento, emitidas pela Superintendência do 
Trânsito e Transportes - STT; XVII - Solicitar a 
manifestação de Dispensa ou Autorização de 
Supressão de Vegetação (DASV ou ASV); XVIII - 
apresentar Estudo Ambiental para Atividades de Médio 
Impacto - EMI, para a instalação do empreendimento, 
conforme dispõe o Art. 92 do Decreto nº 14.024/2012 do 
Regulamento da Lei n° 10.431/2006; XIX - apresentar à 
CLA/SEDUR, no prazo de 90 (noventa dias): a) projeto de 
terraplanagem visando a preservação dos elementos de 
composição paisagística; c) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade; 
XX - Captar e realizar a adoção de reúso das águas, 
conforme a resolução nº 54/2005 do CNRH (Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos) que estabelece critérios 
gerais para este fim; e XXI - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº913/2008, 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA.

 

 

PÁGINA 31PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  722 - de 23 a 29 de Abril de  2017 - 



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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 074/ 2017
DE 07 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada 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 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 00697.22.09.461.2016, de 24 de 
março de 2017, RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
DAULUX DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA., inscrita 
no CNPJ sob n° 04.186.836/0001-83, com sede na Rua A, 
Quadra G, Lote 07, Poloplast, Camaçari-BA, para sua 
unidade industrial de transformação de resinas 
termoplásticas, com capacidade para fabricar 5.000 
toneladas/ano, situado na Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços- ZTCS da Macrozona Urbana CA-
ZU.1, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. operar a unidade industrial de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar sempre de forma preventiva em relação 
aos riscos referente ao homem e ao meio ambiente, 
buscando sempre que possível, soluções baseadas em 
tecnologias mais limpas; II. executar os Planos, 
Programas e Projetos Ambientais; III. coletar as águas 
pluviais da edificação e pátio da empresa e encaminhá-las 
para o sistema de drenagem pluvial, ficando proibida a 
contaminação destas por resíduos químicos provenientes 
do processo produtivo; IV. encaminhar somente os 
efluentes domésticos para a fossa séptica seguida de filtro 
anaeróbico, cuja limpeza deverá ser realizada anualmente 
ou quando ocorrer obstrução do leito filtrante, ficando 
proibido o lançamento dos despejos gerados nesta 
limpeza na rede pluvial. Promover a manutenção periódica 
desse sistema conforme o disposto na NBR-7229 da 
ABNT; V. fica vetado o descarte de eventual efluente 
líquido gerado processo industrial para o rio Camaçari; VI.  
enviar o óleo lubrificante usado ou contaminado, 
regenerável, oriundo de máquinas e compressores, para 
empresas de refino, cadastradas, licenciadas e conforme 
Legislação Ambiental pertinente; VII. manter o Plano de 
Evasão e Respostas à Emergência sempre atualizado e 
disponível para caso de eventual ocorrência, e realizar 

treinamentos periódico com os operadores e demais 
funcionários da empresa, visando o adequado 
atendimento ao mesmo; VIII. operar e manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
combate a incêndio, atualmente existente na empresa, 
implementando o projeto do sistema de Prevenção, 
Proteção, Combate a Incêndio e Controle de Pânico para 
as instalações da empresa; IX. acondicionar, estocar 
temporariamente e encaminhar para destinação final 
todos os resíduos gerados na empresa, de acordo com as 
normas estabelecidas na legislação ambiental vigente e 
em conformidades com PGRS apresentado; X. armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizado com a classe do resíduo, atendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11174, para armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12235, para 
armazenamento classe I. encaminhá-los posteriormente 
para a destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim. Priorizar, sempre que possível, o 
reuso e a reciclagem. No caso de resíduo classe I, 
requerer ao SEDUR a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; XI. promover 
periodicamente a realização de programas de educação 
ambiental destinados aos funcionários. Freqüência: 
Anual; XII. atender ao Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA da empresa; XIII. fiscalizar o 
cumprimento das normas de segurança do trabalho, no 
que se refere às medidas de proteção coletiva e individual 
dos seus empregados e dos trabalhadores; XIV. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE ABRIL DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N.º 076 / 2017
18 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

PÁGINA 32 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 722 - de 23 a 29 de Abril de  2017 - 



ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o 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 
7.570/2014, de 29 de agosto de 2014, 

RESOLVE 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, a 
ECOMED SERVIÇOS e EQUIPAMENTOS LTDA., inscrito 
no CNPJ sob o nº 05.897.175/0002-48, no endereço na 
Estrada Velha de Monte, Km 2, s/n, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, para operar um Incinerador de Resíduos de 
Serviços de Saúde e de Resíduos Industriais, com 
capacidade para processar 125 kg/h de resíduos 
enquadrados nos Grupos A, B e E, instalada dentro da 
unidade da empresa de Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC, nas coordenadas UTM – L 580037; S 8597462, 
situado na MACROZONA: CA.ZI - Polo Industrial de 
Camaçari - Distrito Sede, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº866, de 11 de janeiro de 2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade de incineração de 
acordo com o projeto apresentado a este órgão e 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT e 
resoluções vigentes, devendo a empresa atuar de forma 
preventiva, em relação aos riscos, referentes ao homem e 
ao meio ambiente; II - manter disponível em seus arquivos, 
os relatórios das medições e registros contínuos das 
emissões atmosféricas para CO, NO, NO2, Nos, SO2,,  
apresentando-os a SEDUR, quando da solicitação de 
renovação desta licença; III - manter o monitoramento das 
medições na chaminé do lavador de gás para material 
Part iculado, Claro com HCL, BTEX, SOs e 
NOx(NO+NO2), bem como para o poluente orgânico 
principal, determinando a eficiência do sistema de 
despoeiramento/lavagem de gás e a taxa de destruição do 
poluente principal. Encaminhar a SEDUR relatórios 
contemplando análise crítica, calculo de eficiência, 
conclusões, recomendações e medidas de controle, se 
necessário. Frequência semestral; IV - monitorar dioxinas 
e furanos nas emissões atmosféricas de chaminé do forno 
e efluentes do lavador de gás, encaminhando relatórios de 
análises a SEDUR, contemplando análise critica, 
conclusões, recomendações e medidas de controle se 
necessário. Frequência anual; V – manter o Programa de 
Educação Ambiental continuada junto aos funcionários do 
empreendimento, que contemple, dentre outros, aspectos 
relacionados as etapas de manejo dos resíduos de serviço 
de saúde, definidas na Resolução - RBC ANVISA 
N°306/2004 e segurança do trabalhador; VI - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários, Equipamento de 
Proteção Individual - EPI adequado e compatível com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do trabalho 
e Emprego; VII -  manter a água de refrigeração e lavagem 
de gases operando em circuito fechado, descartando, se 
necessário para Estação de Tratamento de Efluente - ETE 
da CETREL, mantendo disponível à fiscalização deste 
órgão, os comprovantes de recebimento; VIII - manter 
alinhadas ao sistema de coleta de orgânicos da CETREL 
para tratamento, as correntes de efluentes líquidos 
domésticos e industriais; IX -  adotar as premissas do 

 

Plano de Riscos e Prevenção de Acidentes, apresentado 
ao SEDUR; X - adotar como condicionantes as 
recomendações indicadas na Análise Preliminar de 
Perigos - APP, elaborada para a operação da unidade; XI -  
manter e divulgar o Plano de Emergência de unidade de 
incineração entre todos os funcionários da área 
operacional, realizando treinamento por meio de 
simulados anuais; XII -  Implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o Sistema de Proteção 
Contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XIII - realizar treinamento com os funcionários 
para situação de emergência; XIV -  encaminhar a 
SEDUR, relatório de movimentação dos resíduos 
recebidos e gerados pela empresa, mantendo disponível à 
fiscalização do órgão ambiental os comprovantes do 
recebimento das cinzas pelo aterro sanitário. Frequência 
trimestral; XV - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 
atestado de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros da 
polícia Militar do Estado da Bahia ou Defesa Civil do 
Município;  XVI - encaminhar os resíduos sólidos 
compostos de cinzas e finos, coletados pelo sistema de 
despoeiramento e lavagem de gases, para o aterro 
licenciado, mantendo disponível a fiscalização da SEDUR 
os registros do recebimento dos mesmos pelo aterro; XVII 
- incinerar, opcionalmente, além dos resíduos de serviços 
de saúde, somente EPI, fardamento e trapos/estopas 
contaminados com óleo lubrificante ou combustível; XVIII - 
adotar as exigências/recomendações das Resoluções 
CONAMA 358/05, Resolução CONOMA nº 316/2002 e 
RDC - n°306/2004 da ANVISA; XIX - adotar as premissas 
da Resolução CONAMA 316/02 para balizamento 
operacional não especificado nesta licença ambiental; XX 
- coletar e transportar os resíduos para a unidade de 
tratamento, apenas com transportadoras licenciadas junto 
ao INEMA; XXI - elaborar e submeter à apreciação da 
SEDUR plano de teste de queima, sempre que ocorrer 
variação significativa na caracterização físico-químico dos 
resíduos a ser tratado; XXII – adotar as premissas do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
apresentado à SEDUR; XXIII - interromper o procedimento 
de incineração, no caso de parada de um dos sistemas de 
pós-queima, despoeiramento e lavagem de gases; XXIV -  
manter as câmeras de incineração e pós-queima, 
respectivamente operando com temperaturas mínimas de 
900° e 1150°C, interrompendo a alimentação do forno 
caso estas temperaturas saiam desta condição; XXV -  
operar unidade de oxidação térmica de acordo com o 
projeto apresentado, ficando vedada qualquer alteração 
de capacidade no processo tecnológico sem a expressa 
anuência da SEDUR; XXVI -  operar o incinerador 
mantendo o tempo de permanência dos gases de 
combustão no forno no mínimo durante 02 (dois) 
segundos; XXVII - adotar as premissas do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de 
Saúde; XXVIII - encaminhar à SEDUR, o relatório de 
cumprimento de condicionantes do Licenciamento 
Ambiental e os respectivos documentos comprobatórios 
referentes ao cumprimento dos planos e projetos; XXIX - 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta licença, a documentação comprobatória 
dos resultados obtidos e atualização dos planos e 
programas da empresa; XXX - identificar e sinalizar o local 
de armazenamento dos resíduos de serviços de saúde e 
industrial, conforme norma regulamentadora vigente; 
XXXI - comunicar de imediato ao SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente e ação resultantes das atividades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 

 

 

PÁGINA 33PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  722 - de 23 a 29 de Abril de  2017 - 



ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXXII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
ABRIL DE 2017

JULIANA FRANCA PAES                            
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                     
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 078/ 2017
DE 19 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 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 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 
02144.22.09.461.2016, de 02 de agosto de 2016, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI – SEHAB, do 
Município de Camaçari ,  inscr i to  no CNPJ 
14.109.763/0001-80, com sede na Avenida Jorge Amado, 
s/n, Ponto Certo, Camaçari, BA, CEP: 40800-500, para 
implantação de empreendimento urbanístico, referente ao 
programa do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

2Social - FNHIS, numa área total de 189.370,00m , 
declarada de uti l idade pública, para fins de 
desapropriação, conforme Decreto Municipal nº 
4857/2010 de 31/03/2010, publicado no Diário Oficial do 
Município Nº 352, de 27/03/2010 à 02/04/2010, situada no 
Bairro Buri Satuba, com acesso pela Av. Otávio 

 

Mangabeira (antiga Rua da Lama Preta), que se interliga à 
Av. Vinte e Oito de Setembro, coordenadas UTM: 
571.263,86, 8.594.337,67, nas Zonas de Expansão 
Prioritária – ZEP 1 e de importância Ambiental e 
Paisagística – ZIAP da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – 

oDistrito Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal n . 
866, de 11/01/2008. O projeto encontra-se inserido numa 

2poligonal com 191.346,88m , onde serão implantadas 250 
novas unidades residenciais, numa área correspondente a 

254.000,00m , com remanejamento de 57 unidades 
habitacionais, que estão inseridas na Área de 
Preservação Permanente – APP e na faixa de domínio da 
linha de transmissão. Será executada infraestrutura, 
sistema viário, rede de abastecimento de água, drenagem 
de águas pluviais, implantação de uma Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE, compacta e temporária, 
cedida pela EMBASA, para atendimento do 
empreendimento, até que a rede de esgotamento sanitário 
de Camaçari, que está em fase de execução pela 
“EMBASA”, entre em operação. A partir da conclusão e 
operação da rede de esgotamento sanitário do município, 
a “ETE” deverá ser desativada e o efluente lançado no 
interceptor da rede do sistema de esgotamento sanitário 
implantado. Serão construídas duas áreas de lazer, sendo 
uma praça com parque infantil, 03 quiosques, quadra 
esportiva e salão comunitário. No total remanescente de 
135.370,00m², serão realizados os serviços de melhoria 
habitacional de 288 casas, substituição de 38 unidades 
habitacionais, que estão em estado precário de 
conservação, contemplando também melhorias do 
sistema viário, rede de abastecimento de água, drenagem 
de águas pluviais, nova rede de esgotamento sanitário. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I. promover a gestão adequada da obra, 
disciplinando as seguintes ações, de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério a ser estabelecido pela SESP, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e 
manutenção de máquinas e veículos utilizados na obra, 
evitando o derramamento no solo e nos recursos hídricos, 
e destiná-los somente para unidade de tratamento 
licenciada; f) atender aos padrões de emissão de gases e 
particulados, estabelecidos na legislação vigente, para os 
sistemas de escapamento dos veículos e máquinas 
utilizados no empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) 
remover, na conclusão do empreendimento, todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar e implantar: a) 
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projeto paisagístico nas áreas verdes, jardins e passeios 
do empreendimento, priorizando o uso de espécies 
nativas do bioma Mata Atlântica; b) programa de educação 
ambiental, desenvolvido em parceria com a Secretaria de 
Educação – SEDUC deste Município, com cronograma de 
execução, destinado a funcionários da obra e moradores. 
Prazo: 60 dias; c) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, nos locais onde a 
condição geológica é favorável à recarga do lençol 
freático. Prazo: 60 dias; d) plano de recuperação de área 
degradada – PRAD, contemplando a recuperação do 
córrego, áreas úmidas e respectivas faixas de 
preservação permanente na área de abrangência do 
empreendimento. Prazo: 90 dias; e) plano de obra, com 
cronograma de execução, indicando as ações sociais, 
econômicas e ambientais, além de projeto da 
infraestrutura provisória de ajuda e suporte para à 
comunidade, principalmente aquela cujas casas serão 
removidas. Prazo: 60 dias. III. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme legislação vigente; IV. manter 
protegidas todas as áreas de preservação permanente, na 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 30 
(trinta) metros dos corpos hídricos, medido em projeção 
horizontal, a partir da margem no nível mais alto, conforme 
Art. 51 da Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008, para 
inserção de elementos construtivos; V. executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais com 
Acompanhamento Técnico da Obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
VI. apresentar, na implantação do empreendimento: a) 
projeto para o canteiro de obras com infraestrutura 
provisória adequada, destacando as medidas preventivas 
e corretivas dos impactos ambientais inerentes às 
atividades; b) aprovação técnica da EMBASA, para os 
projetos da rede de distribuição de água e do sistema de 
esgotamento sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação 
técnica da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, para o 
projeto de drenagem de águas pluviais, ressalvadas as 
condições exigidas para o projeto (conforme Art.1º, II, c 
desta licença). Prazo: 90 dias; d) laudos geológicos e 
hidrogeológicos da área. Prazo: 90 dias; e) estudos 
ambientais para subsidiar a execução/adequação e/ou 
reformulação do projeto. Prazo: 90 dias; f) levantamento 
planialtimétrico, com cadastro atualizado; g) Projeto da 
infraestrutura provisória de ajuda e suporte à comunidade; 
h) todas as ART´s de projeto/plano/programa/estudo e de 
execução de obra; VII. garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; VIII. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº913/2008, 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 mesmo alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 

do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 19 DE 
ABRIL DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

PORTARIA Nº 79/2017
DE 19 DE ABRIL DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo o 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 
03150.22.09.461.2016, de 01 de Novembro de 2016, 

RESOLVE: 

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, a 
SOBRAL E FILHOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.322.064/0007-10, 
com sede na Rodovia BA 099, km 29, Barra do Jacuípe, 
Camaçari/BA, inserido na Zona de Expansão Controlada – 
ZEC 3, da MACROZONA: AB-ZU.7 – Abrantes, Camaçari-
BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para continuar operando o comércio varejista de 
combustíveis líquidos, lubrificantes para veículos 
automotores, serviços de troca de óleo, lavagem de 
veículos e lanchonete, com capacidade total de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 75 m³, 
instalados numa área total de 16.999,31m². Esta portaria 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar o empreendimento conforme o disposto nas 
Normas Técnicas da ABNT; II - realizar a caracterização 
dos efluentes destinados às caixas separadoras água-
óleo em dois pontos, cada uma, antes e depois do 
tratamento; III - monitorar os efluentes utilizando os 
parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em  
suspensão; IV - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, os resultados das análises realizadas, 
contemplando cálculos de eficiência de remoção de 
poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; V 
- encaminhar as águas do pátio de abastecimento para 
caixa separadora água e óleo; VI -  encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a NBR 7229 ABNT; VII - manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória do serviço de manutenção 
da fossa; VIII - armazenar o óleo queimado em tanque 
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subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em área 
pavimentada e coberta e posteriormente, encaminhá-lo 
para empresa de refino licenciada, conforme estabelecido 
na Resolução CONAMA N°  362/05; IX - manter em seus 
arquivos, à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; X - 
apresentar no prazo de 60 dias, Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos - PGRS, com as soluções de gestão 
para equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas 
usadas, lâmpadas fluorescentes queimadas, papel de 
escritório, oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, além de informações quanto a quantidade, 
c lasse, local  de geração, acondicionamento 
/armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 
armazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou 
produtos químicos, em recipientes fechados, em área 
coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 
limpeza pública municipal, sendo proibido a queima ou 
disposição aleatória; XII - promover previamente ao 
descarte ou reutilização das embalagens de  lubrificantes, 
o completo escoamento dos resíduos, através de 
perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização; XIII - apresentar no prazo de 90 dias, o Plano 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; XIV  -  
manter atualizado e em local visível de fácil acesso, os 
relatórios de manutenção preventiva dos equipamentos, 
inspeção da integridade física e estanqueidade de 
armazenamento e o plano de contingência para situações 
de perigo e  emergências; XV - manter em condições 
adequadas de funcionamento, os equipamentos e 
sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT; 
XVI - instalar e operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, nas áreas de abastecimentos, 
lavagens de veículos e troca de óleo; XVII - o óleo retido e 
coletado periodicamente  deverá ser enviando para re-
refino por empresas com Licença Ambiental e 
credenciadas pela ANP; XVIII - informar imediatamente à 
SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; 
XIX - realizar apenas descarga selada, nas operações de 
transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques  subterrâneos, mantendo as câmaras de 
contenção permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; XX 
- dispor cópia do Plano de Emergência, em local visível e 
de fácil acesso, para fins de fiscalização e no caso de 
situação de risco; XXI - realizar treinamento específico 
com os funcionários, para procedimentos em caso de 
situações emergenciais; XXII - as áreas de lavagem e de 
lubrificação devem dispor de piso de concreto 
impermeabilizado, provido de sistema de drenagem para 
coleta de seus efluentes líquidos, devidamente 
direcionados para o sistema separador de água e óleo; 
XXIII - é vedado quaisquer interligações com outras 
instalações prediais do sistema de esgotamento de águas 
pluviais, a instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XXIV - manter 
em local visível e de fácil acesso a Ficha de Informação de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), dos produtos 
químicos utilizados no estabelecimento; XXV – na falta de 
estanqueidade das bombas de abastecimento, é 
obrigatória a utilização de câmara de contenção 
impermeável que impede o contato direto do produto 
vazado com o solo; XXVI - atender rigorosamente aos 

condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXVII – 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; XXVIII - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente decorrente da operação da atividade, a empresa 
estará sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XXIX - requerer 
previamente à SEDUR a competente licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado. 

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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos 
do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 19 DE 
ABRIL DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 80 / 2017
DE  19 DE ABRIL DE  2017

Dispõe sobre a aprovação da modificação 
da poligonal e o desmembramento de uma 
área de propriedade do Município, 
medindo 423.287,42m², situada na Rua 
Tenente Fernando Tuy, no Bairro Ponto 
Certo, no Distrito Sede, neste município 
de Camaçari- Bahia. 

 
O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nº. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda 
no Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2017, 
e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 004711/2015, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

Considerando as inovações nos mecanismos de   
georeferenciamento, conforme   Resolução do IBGE nº 
01, de 25/02/2005, que estabeleceu o Sistema de 
Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em 
sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000), como novo 

PÁGINA 36 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 722 - de 23 a 29 de Abril de  2017 - 



sistema de referência geodésico para o Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico 
Nacional (SCN);

Considerando a necessidade de cumprimento das 
formalidades para o desmembramento de uma área de 
propriedade do Município, medindo 423.287,42m², 
situada na Rua Tenente Fernando Tuy, no bairro Ponto 
Certo, no Distrito Sede, neste município de Camaçari- 
Bahia, onde encontram-se instalados aparelhos 
comunitários e órgãos públicos, bem como o Loteamento 
denominado “Bouguanville, buscando assim sua 
regularização fundiária para fins de registro; 

RESOLVE:

Artigo. 1° - Aprovar a modificação da poligonal e o 
desmembramento de uma área de Propriedade do 
Município, medindo 423.287,42m², situada na Rua 
Tenente Fernando Tuy, no bairro Ponto Certo, no Distrito 
Sede, neste município de Camaçari- Bahia, devidamente 
registrada no Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 2190, que fica 
assim descrita e caracterizada:

ÁREA   ORIGINAL

Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V01, definido pelas coordenadas E: 
574.459,88 m e N: 8.595.317,45 m com azimute 
202°58'17,42'' e distância de 174,60 m até o vértice V02, 
definido pelas coordenadas E: 574.391,74 m e N: 
8.595.156,70 m com azimute 199°34'32,10'' e distância de 
95,14 m até o vértice V03, definido pelas coordenadas E: 
574.359,86 m e N: 8.595.067,06 m com azimute 
152°31'01,53'' e distância de 120,29 m até o vértice V04, 
definido pelas coordenadas E: 574.415,37 m e N: 
8.594.960,35 m com azimute 149°11'29,25'' e distância de 
99,87 m até o vértice V05, definido pelas coordenadas E: 
574.466,52 m e N: 8.594.874,57 m com azimute 
206°04'53,99'' e distância de 23,90 m até o vértice V06, 
definido pelas coordenadas E: 574.456,02 m e N: 
8.594.853,11 m com azimute 202° 55'04,70'' e distância 
de 8,71 m até o vértice V07, definido pelas coordenadas E: 
574.452,63 m e N: 8.594.845,09 m com azimute 
197°31'05,57'' e distância de 8,56 m  até o vértice V08, 
definido pelas coordenadas E: 574.450,05 m e N: 
8.594.836,92 m com azimute 182°52'13,97'' e distância de 
188,00 m até o vértice V09, definido pelas coordenadas E: 
57, 4.440,63 m e N: 8.594.649,16 m com azimute 
182°33'00,73'' e distância de 177,82 m até o vértice V10, 
definido pelas coordenadas E: 574.432,72 m e N: 
8.594.471,51 m com azimute 154°14'10,68'' e distância de 
192,82 m até o vértice V11, definido pelas coordenadas E: 
574.516,53 m e N: 8.594.297,86 m com azimute 
157°51'21,18'' e distância de 319,15 m até o vértice V12, 
definido pelas coordenadas E: 574.636,83 m e N: 
8.594.002,25 m com azimute 243°48'25,62'' e distância de 
40,62 m até o vértice V13, definido pelas coordenadas E: 
574.600,38 m e N: 8.593.984,32 m com azimute 
244°04'57,49'' e distância de 9,49 m até o vértice V14, 
definido pelas coordenadas E: 574.591,84 m e N: 
8.593.980,17 m com azimute 248°14'35,77'' e distância de 
378,64 m até o vértice V15, definido pelas coordenadas E: 
574.240,17 m e N: 8.593.839,82 m com azimute 
248°18'10,04'' e distância de 8,17 m até o vértice V16, 

definido pelas coordenadas E: 574.232,58 m e N: 
8.593.836,80 m com azimute 285°51'40,14'' e distância de 
87,81 m até o vértice V17, definido pelas coordenadas E: 
574.148,11 m e N: 8.593.860,80 m com azimute 
321°30'55,47'' e distância de 41.88 m até o vértice V18, 
definido pelas coordenadas E: 574.122,05 m e N: 
8.593.893,58 m com azimute 3°26'05,27'' e distância de 
215,65 m até o vértice V19, definido pelas coordenadas E: 
574.134,97 m e N: 8.594.108,84 m com azimute 
3°22'31,67'' e distância de 11,21 m até o vértice V20, 
definido pelas coordenadas E: 574.135,63 m e N: 
8.594.120,03 m com azimute 3°15'49,48'' e distância de 
145,44 m  até o vértice V21, definido pelas coordenadas 
E: 574.143,91 m e N: 8.594.265,23 m com azimute 
3°19'31,37'' e distância de 253,08 m até o vértice V22, 
definido pelas coordenadas E: 574.158,59 m e N: 
8.594.517,88 m com azimute 3°17'50,28'' e distância de 
250,53 m até o vértice V23, definido pelas coordenadas E: 
574.173,00 m e N: 8.594.768,00 m com azimute 
3°18'01,76'' e distância de 95,88 m até o vértice V24, 
definido pelas coordenadas E: 574.178,52 m e N: 
8.594.863,72 m com azimute 3°17'58,34'' e distância de 
47,26 m até o vértice V25, definido pelas coordenadas E: 
574.181,24 m e N: 8.594.910,90 m com azimute 
3°18'09,14'' e distância de 48,95 m  até o vértice V26, 
definido pelas coordenadas E: 574.184,06 m e N: 
8.594.959,77 m com azimute 3°16'03,99'' e distância de 
18,07 m até o vértice V27, definido pelas coordenadas E: 
574.185,09 m e N: 8.594.977,81 m com azimute 
3°18'15,26'' e distância de 32,44 m até o vértice V28, 
definido pelas coordenadas E: 574.186,96 m e N: 
8.595.010,20 m com azimute 1°24'13,99'' e distância de 
39,59 m até o vértice V29, definido pelas coordenadas E: 
574.187,93 m e N: 8.595.049,78 m com azimute 0° 
48'04,63'' e distância de 7,15 m até o vértice V30, definido 
pelas coordenadas E: 574.188,03 m e N: 8.595.056,93 m 
com azimute 21°14'48,57'' e distância de 8,06 m  até o 
vértice V31, definido pelas coordenadas E: 574.190,95 m 
e N: 8.595.064,44 m com azimute 6°21'15,55'' e distância 
de 31,35 m até o vértice V32, definido pelas coordenadas 
E: 574.194,42 m e N: 8.595.095,60 m com azimute 
4°08'27,19'' e distância de 15,51 m até o vértice V33, 
definido pelas coordenadas E: 574.195,54 m e N: 
8.595.111,07 m com azimute 3°27'52,75'' e distância de 
33,92 m até o vértice V34, definido pelas coordenadas E: 
574.197,59 m e N: 8.595.144,93 m com azimute 53° 
53'11,51'' e distância de 161,95 m até o vértice V35, 
definido pelas coordenadas E: 574.328,42 m e N: 
8.595.240,38 m com azimute 56°26'23,78'' e distância de 
8,56 m  até o vértice V36, definido pelas coordenadas E: 
574.335,55 m e N: 8.595.245,11 m com azimute 
52°15'27,27'' e distância de 16,68 m  até o vértice V37, 
definido pelas coordenadas E: 574.348,74 m e N: 
8.595.255,32 m com azimute 45°02'35,44'' e distância de 
56,30 m até o vértice V38, definido pelas coordenadas E: 
574.388,58 m e N: 8.595.295,10 m com azimute 
74°44'48,91'' e distância de 24,67 m até o vértice V39, 
definido pelas coordenadas E: 574.412,38 m e N: 
8.595.301,59 m com azimute 78°09'00,07'' e distância de 
2,29 m até o vértice V40, definido pelas coordenadas E: 
574.414,62 m e N: 8.595.302,06 m com azimute 
71°13'12,54'' e distância de 47,81 m até o vértice V01. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, perfazendo um total 
de 423.287,42m².

Artigo. 2° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficam assim descritas e caracterizadas:
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ÁREA 01/Área Remanescente Sul
 

Descrição do Perímetro

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01, 
definido pelas coordenadas E: 574.391,74 m e N: 
8.595.156,70 m com azimute 199°34'31,67'' e distância de 
95,14 m até o vértice V02, definido pelas coordenadas E: 
574.359,86 m e N: 8.595.067,06 m com azimute 
152°31'01,53'' e distância de 120,29 m até o vértice V03, 
definido pelas coordenadas E: 574.415,37 m e N: 
8.594.960,35 m com azimute 149°11'29,25'' e distância de 
99,87 m até o vértice V04, definido pelas coordenadas E: 
574.466,52 m e N: 8.594.874,57 m com azimute 206°04' 
53,99'' e distância de 23,90 m até o vértice V05, definido 
pelas coordenadas E: 574.456,02 m e N: 8.594.853,11 m 
com azimute 202°55'04,70'' e distância de 8,71 m até o 
vértice V06, definido pelas coordenadas E: 574.452,63 m 
e N: 8.594.845,09 m com azimute 197°31'05,57'' e 
distância de 8,56 m até o vértice V07, definido pelas 
coordenadas E: 574.450,05 m e N: 8.594.836,92 m com 
azimute 182°52'13,97'' e distância de 188,00 m até o 
vértice V08, definido pelas coordenadas E: 574.440,63 m 
e N: 8.594.649,16 m com azimute 182°33'02,14'' e 
distância de 177,82m até o vértice V09, definido pelas 
coordenadas E: 574.432,72 m e N: 8.594.471,52 m com 
azimute 154°14'14,34'' e distância de 192,82 m até o 
vértice V10, definido pelas coordenadas E: 574.516,53 m 
e N: 8.594.297,86 m com azimute 157°51'20,46'' e 
distância de 319,15 m até o vértice V11, definido pelas 
coordenadas E: 574.636,83 m e N: 8.594.002,25 m com 
azimute 243°48' 20,02'' e distância de 40,62 m  até o 
vértice V12, definido pelas coordenadas E: 574.600,38 m 
e N: 8.593.984,32 m com azimute 244°04'54,90'' e 
distância de 9,50 m  até o vértice V13, definido pelas 
coordenadas E: 574.591,84 m e N: 8.593.980,17 m com 
azimute 248°14'37,75'' e distância de 378,64 m  até o 
vértice V14, definido pelas coordenadas E: 574.240,17 m 
e N: 8.593.839,82 m com azimute 248°16'40,13'' e 
distância de 8,17 m  até o vértice V15, definido pelas 
coordenadas E: 574.232,58 m e N: 8.593.836,80 m com 
azimute 285°51' 33,55'' e distância de 87,81 m  até o 
vértice V16, definido pelas coordenadas E: 574.148,11 m 
e N: 8.593.860,80 m com azimute 321°30'46,54'' e 
distância de 41,88 m  até o vértice V17, definido pelas 
coordenadas E: 574.122,05 m e N: 8.593.893,58 m com 
azimute 3°26'06,28'' e distância de 215,65 m  até o vértice 
V18, definido pelas coordenadas E: 574.134,97 m e N: 
8.594.108,84 m com azimute 3°24'50,92'' e distância de 
11,21 m  até o vértice V19, definido pelas coordenadas E: 
574.135,63 m e N: 8.594.120,04 m com azimute 
3°15'48,83'' e distância de 145,43 m até o vértice V20, 
definido pelas coordenadas E: 574.143,91 m e N: 
8.594.265,23 m com azimute 3°19'26,02'' e distância de 
253,08 m  até o vértice V21, definido pelas coordenadas 
E: 574.158,59 m e N: 8.594.517,88 m com azimute 
183°04'51,42'' e distância de 1,07 m  até o vértice V22, 
definido pelas coordenadas E: 574.158,53 m e N: 
8.594.516,81 m com azimute 119°07'06,77'' e distância de 
81,81 m  até o vértice V23, definido pelas coordenadas E: 
574.230,00 m e N: 8.594.477,00 m com azimute 
106°13'52,50'' e distância de 19,00 m  até o vértice V24, 
definido pelas coordenadas E: 574.248,24 m e N: 
8.594.471,69 m com azimute 346°57'43,09'' e distância de 
18,79 m  até o vértice V25, definido pelas coordenadas E: 
574.244.00 m e N: 8.594.490,00 m com azimute 

94°02'03,49'' e distância de 172.40 m  até o vértice V26, 
definido pelas coordenadas E: 574.415,97 m e N: 
8.594.477,87 m com azimute 0°49'52,38'' e distância de 
61,83 m  até o vértice V27, definido pelas coordenadas E: 
574.416,87 m e N: 8.594.539,69 m com azimute 
2°42'37,94'' e distância de 110,59 m  até o vértice V28, 
definido pelas coordenadas E: 574.422,10 m e N: 
8.594.650,16 m com azimute 2°17'56,62'' e distância de 
102,95 m  até o vértice V29, definido pelas coordenadas 
E: 574.426,23 m e N: 8.594.753,03 m com azimute 
268°45'09,48'' e distância de 93,25 m  até o vértice V30, 
definido pelas coordenadas E: 574.333,00 m e N: 
8.594.751,00 m com azimute 278°31'38,99'' e distância de 
34,66 m  até o vértice V31, definido pelas coordenadas E: 
574.298,72 m e N: 8.594.756,14 m com azimute 
1°45'03,08'' e distância de 4,58 m  até o vértice V32, 
definido pelas coordenadas E: 574.298,86 m e N: 
8.594.760,72 m com azimute 273°18'55,09'' e distância de 
40,12 m  até o vértice V33, definido pelas coordenadas E: 
574.258,81 m e N: 8.594.763,04 m com azimute 
273°18'29,29'' e distância de 85,95 m  até o vértice V34, 
definido pelas coordenadas E: 574.173,00 m e N: 
8.594.768,00 m com azimute 3°17' 54,18'' e distância de 
95,88 m  até o vértice V35, definido pelas coordenadas E: 
574.178,52 m e N: 8.594.863,72 m com azimute 
3°17'53,04'' e distância de 47,26 m  até o vértice V36, 
definido pelas coordenadas E: 574.181,24 m e N: 
8.594.910,90 m com azimute 3°18'47,11'' e distância de 
48,95 m  até o vértice V37, definido pelas coordenadas E: 
574.184,06 m e N: 8.594.959,77 m com azimute 
3°15'25,40'' e distância de 18,07 m  até o vértice V38, 
definido pelas coordenadas E: 574.185,09 m e N: 
8.594.977,81 m com azimute 3°17'53,24'' e distância de 
32,44 m até o vértice V39, definido pelas coordenadas E: 
574.186,96 m e N: 8.595.010,20 m com azimute 
1°24'22,06'' e distância de 39,59 m  até o vértice V40, 
definido pelas coordenadas E: 574.187,93 m e N: 
8.595.049,78 m com azimute 70°17' 57,24'' e distância de 
23,97 m  até o vértice V41, definido pelas coordenadas E: 
574.210,50 m e N: 8.595.057,86 m com azimute 106°51' 
05,71'' e distância de 126,81 m  até o vértice V42, definido 
pelas coordenadas E: 574.331,86 m e N: 8.595.021,10 m 
com azimute 122°42'09,72'' e distância de 34,93 m  até o 
vértice V43, definido pelas coordenadas E: 574.361,25 m 
e N: 8.595.002,23 m com azimute 334°14'23,29'' e 
distância de 48,71 m  até o vértice V44, definido pelas 
coordenadas E: 574.340,08 m e N: 8.595.046,10 m com 
azimute 352°55'48,46'' e distância de 37,37 m  até o 
vértice V45, definido pelas coordenadas E: 574.335,48 m 
e N: 8.595.083,19 m com azimute 12°00'45,00'' e 
distância de 58,38 m  até o vértice V46, definido pelas 
coordenadas E: 574.347,63 m e N: 8.595.140,29 m com 
azimute 69°35'29,39'' e distância de 47.06 m até o vértice 
V01, encerrando este perímetro, perfazendo uma   Área 
de  319.535,55m², com o Perímetro: 3.912,69 m. 

 
ÁREA 02/ Área Remanescente Norte

Descrição do Perímetro
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice  V01, 
definido pelas coordenadas E: 574.459,88 m e N: 
8.595.317,45 m com azimute 202°58'19,05'' e distância de 
174,59m até o vértice V02, definido pelas coordenadas E: 
574.391,74 m e N: 8.595.156,70 m com azimute 
249°35'29,39'' e distância de 47,06 m até o vértice V03, 
definido pelas coordenadas E: 574.347,63 m e N: 
8.595.140,29 m com azimute 238°59'22,45'' e distância de 
160,00 m até o vértice V04, definido pelas coordenadas E: 
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574.210,50 m e N: 8.595.057,86 m com azimute 250°17' 
57,24'' e distância de 23,97 m até o vértice V05, definido 
pelas coordenadas E: 574.187,93 m e N: 8.595.049,78 m 
com azimute 0°48'38,43'' e distância de 7,15 m até o 
vértice V06, definido pelas coordenadas E: 574.188,03 m 
e N: 8.595.056,93 m com azimute 21°14'48,57'' e 
distância de 8,06 m até o vértice V07, definido pelas 
coordenadas E: 574.190,95 m e N: 8.595.064,44 m com 
azimute 6°21'03,85'' e distância de 31,35 m até o vértice 
V08, definido pelas coordenadas E: 574.194,42 m e N: 
8.595.095,60 m com azimute 4°08'52,62'' e distância de 
15,51m até o vértice V09, definido pelas coordenadas E: 
574.195,54 m e N: 8.595.111,07 m com azimute 
3°27'40,84'' e distância de 33,93 m até o vértice V10, 
definido pelas coordenadas E: 574.197,59 m e N: 
8.595.144,93 m com azimute 53°53'18,07'' e distância de 
161,95 m até o vértice V11, definido pelas coordenadas E: 
574.328,42 m e N: 8.595.240,38 m com azimute 56°24' 
47,60'' e distância de 8,55 m até o vértice V12, definido 
pelas coordenadas E: 574.335,55 m e N: 8.595.245,11 m 
com azimute 52°14'45,69'' e distância de 16,68 m  até o 
vértice V13, definido pelas coordenadas E: 574.348,74 m 
e N: 8.595.255,32 m com azimute 45°02' 54,09'' e 
distância de 56,30 m até o vértice V14, definido pelas 
coordenadas E: 574.388,58 m e N: 8.595.295,10 m com 
azimute 74°44'27,71'' e distância de 24,67m até o vértice 
V15, definido pelas coordenadas E: 574.412,38 m e N: 
8.595.301,59 m com azimute 78°07'20,75'' e distância de 
2,29 m até o vértice V16, definido pelas coordenadas E: 
574.414,62 m e N: 8.595.302,06 m com azimute 
71°13'37,41'' e distância de 47,81 m até o vértice V01, 
encerrando este perímetro, perfazendo uma   Área de  
26.330,18m² , com o Perímetro: 819.87 m.

 
 ÁREA 03 -  LOTEAMENTO “BOUGANVILLE”

Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice BV1, definido pelas 
coordenadas E: 574.426,23m e N: 8.594.753,03m com 
azimute 182°17'56,62'' e distância de 102,95m até o 
vértice BV2, definido pelas coordenadas E: 574.422,10m 
e N: 8.594.650,16m com azimute 182°42'37,94'' e 
distância de 110,59m até o vértice BV3, definido pelas 
coordenadas E: 574.416,87m e N: 8.594.539,69m com 
azimute 180°49'52,38'' e distância de 61,83m até o vértice 
BV4, definido pelas coordenadas E: 574.415,97m e N: 
8.594.477,87m com azimute 274°02'03,49'' e distância de 
172,40m até o vértice BV5, definido pelas coordenadas E: 
574.244,00m e N: 8.594.490,00m com azimute 
17°44'10,52'' e distância de 20,75m até o vértice BV6, 
definido pelas coordenadas E: 574.250,32 m e N: 
8.594.509,76m com azimute 17°45'00,62'' e distância de 
31,75m até o vértice BV7, definido pelas coordenadas E: 
574.260,00m e N: 8.594.540,00m com azimute 
24°43'38,33'' e distância de 167,34m até o vértice BV8, 
definido pelas coordenadas E: 574.330,00m e N: 
8.594.692,00m com azimute 2°54'39,02'' e distância de 
59,08m até o vértice BV9, definido pelas coordenadas E: 
574.333,00 m e N: 8.594.751,00m com azimute 
88°45'09,48'' e distância de 93,25m até o vértice BV1. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, perfazendo um total 
de 33.945,68m².

ÁREA 03  

 Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice E1, definido pelas coordenadas 
E: 574.173,00m e N: 8.594.768,00m com azimute 
93°18'29,29'' e distância de 85,95m até o vértice E2, 
definido pelas coordenadas E: 574.258,81m e N: 
8.594.763,04m com azimute 93°18'55,09'' e distância de 
40,12m até o vértice E3, definido pelas coordenadas E: 
574.298,86m e N: 8.594.760,72m com azimute 
181°45'03,08'' e distância de 4.58m até o vértice E4, 
definido pelas coordenadas E: 574.298,72m e N: 
8.594.756,14m com azimute 98°31'38,99'' e distância de 
34,66m até o vértice E5, definido pelas coordenadas E: 
574.333,00m e N: 8.594.751,00m com azimute 
182°54'39,02'' e distância de 59,08m até o vértice E6, 
definido pelas coordenadas E: 574.330,00m e N: 
8.594.692,00m com azimute 204°43'38,33'' e distância de 
167,34m até o vértice E7, definido pelas coordenadas E: 
574.260,00m e N: 8.594.540,00m com azimute 
197°45'00,62'' e distância de 31,75m até o vértice E8, 
definido pelas coordenadas E: 574.250,32m e N: 
8.594.509,76m com azimute 197°44'10,52'' e distância de 
20,75m até o vértice E9, definido pelas coordenadas E: 
574.244,00m e N: 8.594.490,00m com azimute 
166°57'43,09'' e distância de 18,79m até o vértice E10, 
definido pelas coordenadas E: 574.248,24m e N: 
8.594.471,69m com azimute 286°13'52,50'' e distância de 
19,00m  até o vértice E11, definido pelas coordenadas E: 
574.230,00 m e N: 8.594.477,00m com azimute 
299°07'06,77'' e distância de 81,81m até o vértice E12, 
definido pelas coordenadas E: 574.158,53m e N: 
8.594.516,81m com azimute 3°17'30,66'' e distância de 
93,34m até o vértice E15, definido pelas coordenadas E: 
574.163,89m e N: 8.594.610,00m com azimute 
3°18'06,72'' e distância de 117,19m até o vértice E16, 
definido pelas coordenadas E: 574.170,64 m e N: 
8.594.727,00m com azimute 3°17'39,72'' e distância de 
41,07m até o vértice E1, encerrando este perímetro. Todos 
os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, perfazendo um total 
de 35.572,50m².

ÁREA 04

Descrição do Perímetro: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice J1, definido pelas coordenadas 
E: 574.347,63m e N: 8.595.140,29m com azimute 
192°00'45,00'' e distância de 58,38m até o vértice J2, 
definido pelas coordenadas E: 574.335,48m e N: 
8.595.083,19m com azimute 172°55'48,46'' e distância de 
37,37m até o vértice J3, definido pelas coordenadas E: 
574.340,08m e N: 8.595.046,10m com azimute 
154°14'23,29'' e distância de 48,71m até o vértice J4, 
definido pelas coordenadas E: 574.361,25m e N: 
8.595.002,23m com azimute 302°42'09,72'' e distância de 
34,93m até o vértice J5, definido pelas coordenadas E: 
574.331,86m e N: 8.595.021,10m com azimute 
286°51'05,71'' e distância de 126,81m até o vértice J6, 
definido pelas coordenadas E: 574.210,50m e N: 
8.595.057,86m com azimute 58°59'22,45'' e distância de 
160,00m até o vértice J1, encerrando este perímetro. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, perfazendo um total 
de 7.903,33m².

Artigo. 3° - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
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distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM, conforme Resolução do IBGE nº 01, de 
25.02.2005.

Artigo.   4° -   Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Artigo.  5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM  19 DE   ABRIL DE 2017

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 81 / 2017
DE  19 DE ABRIL DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
amembramento de 4 lotes, localizados na 
Rua da Acássia Rosa, lote 30, 32, 34 e 36, 
Bairro da GLEBA C, SEDE, Camaçari, 
Bahia, possuindo cada um 200m² em uma 
nova área denominada: Lote 30A, com 
área total de 800m².

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nº 4.245, de 20 de junho de 2006, nº. 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal datado do 
dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 03376.22.09.340.2016, 
assim como as demais disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 4 lotes, localizados 
na Rua da Acássia Rosa, lote 30, 32, 34 e 36, Bairro da 
GLEBA C, SEDE, Camaçari, Bahia, possuindo cada um 
200m² em uma nova área denominada: Lote 30A, com 
área total de 800m².

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de MARIA HELENA LOPES MUTI, brasileira, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 457.211.815-91, portador da 
Célula de Identidade n° 03881755 16 SSP/BA, casada em 
regime de comunhão parcial de bens com LAERTE DA 
SILVA MUTI, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o n° 
162.726.335-72, portador da Célula de Identidade n° 
0202052958 SSP/BA conforme registro no Cartório do 2° 
Oficio de Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, 
sob a matricula de n° 31.310, 31.312, 31.314 e 31.325. 

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE 36 À SER AMEMBRADO:

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8593706.423  m Norte e 572739.430 m Leste, seguindo 
com distância de.10.00 m e azimute plano de 178°33'3" 

chega-se ao marco V2 de coordenadas planas 
8593696.426m Norte e 572739.681m Leste, confrontando 
neste trecho com a Rua Acácia Rosa, dai seguindo com 
distância de 20.00 m e azimute plano de 89°59'59", chega-
se ao marco V9, de coordenadas planas 8593696.426m 
Norte e 572759.683m Leste, confrontando neste trecho 
com o lote 34 à ser amembrado, daí seguindo com 
distância de 10.00 m e azimute plano de 358°33'47",  
chega-se ao marco V10, de coordenadas planas 
8593706.360 m Norte e 572759.433 m Leste, 
confrontando nesse trecho com o lote 49 da  Avenida 
Flores I  , daí seguindo com a distância 20.00 m e azimute 
de 269°59´59´´, chega-se ao  marco V1 ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho com 
a Avenida Flores I, totalizando uma área de 200,00m² e 
perímetro de 60,00m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 34 À SER AMEMBRADO:

Partindo do marco V2 de coordenadas planas 
8593696.426  m Norte e 572739.681 m Leste, seguindo 
com distância de.10.00 m e azimute plano de 178°33'3" , 
chega-se ao marco V3 de coordenadas planas 
8593686.429 m Norte e 572739.933m Leste, 
confrontando neste trecho com a Rua Acácia Rosa, daí 
seguindo com distância de 20.00 m e azimute plano de 
90°00'0" chega-se ao marco V8, de coordenadas planas 
8593686.429m Norte e 572759.934 m Leste, 
confrontando neste trecho com o lote 32 à ser amembrado, 
daí seguindo com distância de 10.00 m e azimute plano de 
358°33'47",  chega-se ao marco V9 de coordenadas 
planas 8593696.426m Norte e 572759.683 m Leste, 
confrontando nesse trecho com o lote 19 da  Avenida 
Flores 1  , daí seguindo com a distância 20.00 m e azimute 
de 269°59´59´´, chega-se ao  marco V2, confrontando 
neste trecho com o lote 36  à ser amembrado, totalizando 
uma área de 200,00m² e perímetro de 60,00m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

LOTE 32 À SER AMEMBRADO:

Partindo do marco V3 de coordenadas planas 
8593686.429 m Norte e 572739.933 m Leste,  seguindo 
com distância de 10.00 m e azimute plano de 178°33'3", 
chega-se ao marco V4 de coordenadas planas  
8593666.435 m Norte e 572740.184 m Leste, 
confrontando neste trecho com a  Rua Acácia Rosa , dai 
seguindo com a  distancia 20.00m , e azimute plano de 
90°0'19",  chega-se ao marco V7 de coordenadas planas 
8593676.430 m Norte e 572760.156 m Leste, 
confrontando neste trecho com o lote 30 à ser amembrado 
, dai seguindo com distância de 10.00 m e azimute plano 
de 359°5'22" chega-se ao marco V8 de coordenadas 
planas 8593686.429 m Norte e 572760.156 m Leste,  
confrontando neste trecho com o lote 01 do Caminho 12 , 
dai seguindo com distância de 20.00 m e azimute plano de 
90°00'0",  chega-se ao marco V3, ponto final da descrição 
deste perímetro, confrontando neste trecho com o lote 34 à 
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ser amembrado , perfazendo uma área de 200.00m²  e 
perímetro de 60.00m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 30 À SER AMEMBRADO:

Partindo do marco V4 de coordenadas planas 
8593666.435 m Norte e 572740.184 m Leste,  seguindo 
com distância de 10.00 m e azimute plano de 178°33'31",  
chega-se ao marco V5 de coordenadas planas  
8593666.435 m Norte e 572740.436 m Leste, 
confrontando neste trecho com a Rua Acácia Rosa , dai 
seguindo com a  distancia 20.00m , e azimute plano de 
90°00'0",  chega-se ao marco V6 de coordenadas planas 
8593666.436 m Norte e 572760.436 m Leste, 
confrontando neste trecho com o Caminho 12 , dai 
seguindo com distância de 10.00 m e azimute plano de 
358°2'13", chega-se ao marco V7 de coordenadas planas 
8593676.430 m Norte e 572760.156 m Leste,  
confrontando neste trecho com o lote 01 do Caminho 12 , 
dai seguindo com distância de 20.00m e azimute plano de 
270°0'19",  chega-se ao marco V4, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho com 
o lote 32 à swer amembrado , perfazendo uma área de 
200.00m²  e perímetro de 60.00m. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 
39°00', fuso -24. Todos os azimutes, distâncias e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

              LOTE 30-A

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8593706.423  m Norte e 572739.430 m Leste, seguindo 
com distância de 40.00 m e azimute plano de 178°33'3",  
chega-se ao marco V5, coordenadas planas 8593666.435 
m Norte e 572740.436 m Leste, confrontando neste trecho 
com a Rua Acácia Rosa, daí  seguindo com distância de 
20.00 m e azimute plano de 90°00'0",  chega-se ao marco 
V6, coordenadas planas , 8593666.436 m Norte e 
572760.436 m Leste, confrontando neste trecho com o 
Caminho 12 , daí seguindo   com a distância de 40.00 m e 
azimute plano de 358°33'47" chega-se ao marco V10 de 
coordenadas planas 8593706.360 m Norte e 572759.433 
m,  confrontando neste trecho com o lote 01 do caminho 12 
e lote 19 da Avenida das Flores I, daí  seguindo com 
distância de 20.00 m e azimute plano de 269°59'59" 
chega-se ao V1, ponto final da descrição deste perímetro,  
confrontando neste trecho com a Avenida das Flores I,  
totalizando uma área 800.00m² e Perímetro 120 m. 
 
Artigo. 4° - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM, conforme Resolução do IBGE nº 01, de 
25.02.2005.

Artigo. 5° -  Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Artigo. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM    19 DE ABRIL DE  2017.

         

RESOLUÇÃO CONJUNTA DO CMAS/SEDES 
Nº 05, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Dispõe sobre a convocação da VIII 
Conferência  Municipal de Assistência Social 
de Camaçari, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

O Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Camaçari  e a  Secretária de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES do 
município de Camaçari, com base na deliberação da 
Plenária em reunião ordinária realizada em 21 de fevereiro 
de 2017;

Considerando que o processo de Conferências de 
Assistência Social são espaços amplos e democráticos de 
discussão e articulação coletivas em torno de propostas e 
estratégias de organização, cuja principal característica é 
reunir governo e sociedade civil organizada no âmbito dos 
municípios, Distrito Federal, Estados e União para debater 
e decidir as prioridades na Política de Assistência Social 
para os próximos anos.

                         RESOLVE:

Art. 1º-  Convocar a VIII Conferência Municipal de 
Assistência Social de Camaçari.

Art. 2º-  A VIII Conferência Municipal de Assistência Social 
terá como tema: “Garantia de Direitos no 
Fortalecimento do SUAS”.

Art. 3º-   A Conferência acontecerá nos dias 12 e 13 de 
julho de 2017 na Cidade do Saber em Camaçari. 

               

                           JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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Art. 4º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Claudio Caires Meira
Presidente do – CMAS  

                                                    
Simara Nogueira Ellery

Secretária                                                            

RESOLUÇÃO Nº 06, 
DE  26  DE ABRIL DE 2017

                                                      
Dispõe sobre a aprovação integral da 
Reprogramação Dos recursos financeiros 
existentes nas contas do Fundo Municipal de 
Assistência Social de exercícios anteriores,  
para execução de serviços nos seus devidos 
blocos de financiamento no exercício de 
2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
no uso da competência que lhe conferem a Lei Federal n. º 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 de 17 de 
janeiro de 2008.

Considerando a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que 
altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e institui 
o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

Considerando os recursos financeiros transferidos pelo 
Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo 
Municipal de Assistência Social;

Considerando a necessidade do planejamento e 
efetivação das ações, serviços e programas do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, no âmbito do 
Município.

                     RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar integralmente a Reprogramação dos 
Recursos em conta referente anos anteriores para o 
exercício 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

HOSANA DE SOUZA GONÇALVES
VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAÇARI - CMAS

PORTARIA N° 021/2017
DE  06 DE MARÇO DE 2017

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

RESOLVE

Designar o servidor 
, Engenheiro Civil, CREA 34.902-D, cadastro 

 para fiscalizar a Execução de serviços de 
manutenção de prédios públicos, no Município de 
Camaçari, Bahia, conforme o contrato 0145/2015.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em  06 de Março de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 06/2017
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONSTITUIR o Fiscal responsável pelo 
atesto da despesa e por avaliar se os serviços e 
materiais utilizados estão de acordo com o que 
prever o Contrato nº 0314/2013, estabelecido entre a 
DFG CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO 
LTDA a Prefeitura Municipal de Camaçari.

ART. 2º - ESTABELECER que o responsável técnico 
de que se trata o ART.1º terá competência:

I - Fiscalizar, no que diz respeito à atesto da despesa, 
quantidade e qualidade dos serviços de conservação 
e manutenção integrada nos Mercados Comerciais 
do município de Camaçari, sendo eles: Centro 
Comercial de Camaçari, Mercado de Barra de 
Pojuca, Mercado de Monte Gordo, Mercado da Nova 
Vitória e Mercado da Gleba E, em cumprimento ao 
Contrato ou instrumento equivalente;

ART. 3º -  DESIGNAR  para atuar como responsável 
técnico do Contrato:

Erisvalter Cerqueira Machado de 
Souza
61.996-6,
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 
DE FEVEREIRO DE 2017.

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 02/2017
DE 20 DE ABRIL DE 2017

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE

 Designar os servidores, Raquel Batista Santos, 
Cadastro nº 61669, Maria José de Souza da Silva 
Paranhos, Cadastro n.º 60733 e Maria Eduarda dos 
Santos Suassuna Ferreira Cadastro nº 829501, para 
compor a Comissão de sindicância para apuração do 
Processo Administrativo, nº 00563.00.01.570.2016, 
referente a equipamentos adquiridos com recurso do 
Convênio Federal MTE Nº 054/2012 SICONV 
775356/2012.  - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico- SEDEC, estando esses servidores 
dispostos para colaboração, na atuação da 
comprovação dos autos.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2017.

SÉRGIO OLIVEIRA VILALVA RIBEIRO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

PORTARIA Nº 03/2017
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

A Secretária Municipal de Cultura de Camaçari, no uso de 
suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, pelo decreto nº 4489/2007, especificamente o 
art. 8º, XI, consoantes a Lei nº 807/2007 que reorganiza a 
administração pública municipal direta e indireta, e 
observando o que dispõe a Lei nº 8666/93, 
especificamente o art. 15, §8º,

RESOLVE

Art. 1º Designar as seguintes pessoas para compor a 
comissão de recebimento de materiais/serviços:

- Luciel Conceição Machado Neto, cad. 829603
- Silvia Pereira Brandão , cad. 62625-6
- Consuelo Albuquerque Santos, cad. 8239-9
- Daline Mendes Lucena, cad. 60750-9

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete da Secretária de Cultura de Camaçari, em 24 
de fevereiro de 2017.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

PORTARIA N° 77/2017
DE 06 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta  o  p rocesso  de  aposen tador ia  n°  
00027.17.1795-14/2017, fundamentado no artigo 6º-
A da Emenda Constitucional 41/03 acrescido pela 
Emenda Constitucional 70/2012.

RESOLVE 

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
CIRLEIDE DE OLIVEIRA COSTA, matrícula 7817, 
no cargo de Professor II, nível II, referência D, lotada 
na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
5.255,67 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais e sessenta e sete centavos), com base na 
remuneração do mês de novembro de 2016, 
constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
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3.457,68 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e oito centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 22% (vinte e dois por cento) do 
salário-base R$ 760,69 (setecentos e sessenta reais 
e sessenta e nove centavos) e Regência de classe, 
30% (trinta por cento) do salário-base R$ 1.037,30 
(hum mil, trinta e sete reais e trinta centavos), de 
acordo com o disposto no art. 16 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de 
dezembro de 2016, data do Laudo Pericial, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 06 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 78/2017
DE 06 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta  o  p rocesso  de  aposen tador ia  n°  
00045.17.1806-11/2017, fundamentado no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
IVANILDA DOS SANTOS MENDES, matrícula 5952, 
no cargo de Professor I, nível I, referência G, lotada 
na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
5.756,29 (cinco mil, setecentos e cinquenta e seis 
reais e vinte e nove centavos), com base na 
remuneração do mês de março de 2017, constituído 
das seguintes parcelas: Vencimento R$ 3.620,31 
(três mil, seiscentos e vinte reais e trinta e um 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 29% 
(vinte e nove por cento) do salário-base R$ 1.049,89 
(hum mil, quarenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos) e Regência de classe, 30% (trinta por 
cento) do salário-base R$ 1.086,09 (hum mil, oitenta 
e seis reais e nove centavos), de acordo com o 
disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 06 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 079/2017
DE 10 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta  o  p rocesso  de  aposen tador ia  n°  
00009.17.1782-11/2017, fundamentado no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
EDNA MARIA DA SILVA ABREU, matrícula 7664, no 
cargo de Professor II, nível II, referência E, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
6.981,64 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais e 
sessenta e quatro centavos), com base na 
remuneração do mês de março de 2017, constituído 
das seguintes parcelas: Vencimento R$ 3.753,73 
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e 
setenta e três centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 22% (vinte e dois por cento) do salário-base 
R$ 825,82 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e 
dois centavos), Regência de Classe 30% (trinta por 
cento) do salário-base, R$ 1.126,12 (hum mil, cento e 
vinte e seis reais e doze centavos) e Função 
Gratificada Incorporada R$ 1.275,97 (hum mil, 
duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete 
centavos), de acordo com o disposto no art. 20 e 42 
da Lei Municipal 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 10 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 80/2017
DE 10 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 00041.17.1804-11/2017, 
fundamentado no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03. 

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado 
WOLFRAND DE ARAÚJO SILVA, matrícula 3748, no 
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cargo de Professor I, nível I, referência G, lotado na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
5.828,70 (cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta 
centavos), com base na remuneração do mês de março de 
2017, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
3.620,31 (três mil, seiscentos e vinte reais e trinta e um 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 31% (trinta e 
um por cento) do salário-base R$ 1.122,30 (hum mil, cento 
e vinte e dois reais e trinta centavos) e Regência de classe, 
30% (trinta por cento) do salário-base R$ 1.086,09 (hum 
mil, oitenta e seis reais e nove centavos), de acordo com o 
disposto no art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 10 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 081/2017
DE 10 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 15088.14.1358-13/2014, com 
fundamento no  artigo 40, §1º, inciso II da Constituição 
Federal/88, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado 
RAFAEL GARCEZ SILVA, matrícula 6737, no cargo de 
Agente de Suporte Administrativo, nível I, referência F, 
lotado na SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, no valor de R$ 1.218,02 (hum 
mil, duzentos e dezoito reais e dois centavos), 
correspondendo a 89% (oitenta e nove por cento) do 
salário de contribuição do mês de março de 2012, de 
acordo com o disposto no art. 17 e 45 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2012, data em que 
o servidor completou 70 anos de idade, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 10 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 082  /2017
EM 11  DE ABRIL DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 

 

atribuições legais e com fundamento no disposto no inciso 
XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

EXONERAR , a Servidora LIDIANE DE OLIVEIRA 
ARAGÃO, MAT 10095  do cargo comissionado de 
ASSESSOR TECNICO I, Símbolo GES II.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 11 DE ABRIL DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 083/2017
DE 18 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta  o  p rocesso  de  aposen tador ia  n°  
00050.17.1810.11/2017, fundamentado no artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado 
ZILTON DOS SANTOS CALLADO, matrícula 8076, 
no cargo de Professor II, nível II, referência C, lotado 
na SECAD – Secretaria de Administração, no valor 
de R$ 5.378,15 (cinco mil, trezentos e setenta e oito 
reais e quinze centavos), com base na remuneração 
do mês de março de 2017, constituído das seguintes 
parcelas: Vencimento R$ 3.538,25 (três mil, 
quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 22% 
(vinte e dois por cento) do salário-base R$ 778,42 
(setecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois 
centavos) e Regência de classe, 30% (trinta por 
cento) do salário-base R$ 1.061,48 (hum mil, 
sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), de 
acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA N° 084/2017
DE 18 DE ABRIL DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta  o  p rocesso  de  aposen tador ia  n°  
00059.17.1816.11.2017, fundamentado no art. 3º da 
Emenda Constitucional 47/05.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora 
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, matrícula 3348, 
no cargo de Agente de Suporte Administrativo, nível I, 
referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, no valor de R$ 1.229,79 (hum mil, 
duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove 
centavos), com base na remuneração do mês de 
março de 2017, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 931,66 (novecentos e trinta e um 
reais e sessenta e seis centavos) e Adicional por 
Tempo de Serviço 32% (trinta e dois por cento) do 
salário-base, R$ 298,13 (duzentos e noventa e oito 
reais e treze centavos), de acordo com o disposto no 
art. 43 da Lei Municipal 997/2009, alterado pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA Nº. 085  /2017
EM 18  DE ABRIL DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto nos art. 143 e 148 da Lei nº 8.112/90, 
RESOLVE CONSTITUIR UMA COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, nos 
seguintes termos:

CONSIDERANDO QUE existem indícios de 
irregularidades na abertura do concurso público de nº 
01/2016, datado de 28/12/2016, à vista da ausência 
de estudo prévio que ensejassem o provimento das 
vagas suscitadas, vez que a estrutura atual do 
Instituto de Seguridade Municipal de Camaçari 
supostamente não suportaria a quantidade de 
cargos ofertados, podendo, inclusive, configurar 
prejuízo de curto e longo prazo ao erário;

CONSIDERANDO QUE o controle administrativo 
deriva do poder-dever da autotutela, que a 
Administração possui sobre seus próprios atos e 
agentes, e que é normalmente exercido pelas 
autoridades superiores;

CONSIDERANDO QUE a quantidade de cargos 
objeto do referido certame é superior à capacidade 
atual do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari, além da inadequação dos 
diversos cargos que completam o concurso, com a 
necessidade do órgão, a exemplo de cargos de 
médico, arquivologista, jornalista, motorista, dentre 
outros;

CONSIDERANDO QUE em respeito às diretrizes e 
princípios que gerem a Administração Pública do 
Município de Camaçari, pautados na redação de 
gastos e eficiência na prestação de serviços à 
população, bem como pela inviabilidade de 
convalidar o ato exarado de homologação do 
concurso de nº 01/2016;

CONSIDERANDO QUE a nomeação de todos os 
aprovados pode resultar em comprometimento 
orçamentário a inviabilizar a continuidade das 
atribuições legais do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari;

CONSIDERANDO QUE entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir 
direito líquido e certo a nomeação do candidato 
dentro do número de vagas previstas no edital;

CONSIDERANDO QUE a recomendação nº 
02/2017, emitida pela 7ª Promotoria de Justiça de 
Camaçari – BA, por meio do seu representante, que 
recomenda a nomeação de todos os candidatos 
aprovados no concurso público nº 001/2016;

CONSIDERANDO QUE as implicações de 
responsabilidades administrativa e funcional da 
Superintendência do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari, pelo eventual 
atendimento a referida recomendação nº 02/2017, a 
despeito do pleno conhecimento das possíveis 
irregularidade e ilegalidades do certame

RESOLVE

DESIGNAR NAIRE PATRICIA VIANA E SILVA, 
Assessor Técnico II, Mat. 8171, DILMA GOMES 
CERQUEIRA, Assessor Técnico I, Mat. 3157 e 
LUIZ MAGNO DE CARVALHO JUNIOR, Gerente, 
Mat. 61342  para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, com sede em Camaçari, Bahia, 
incumbida de apurar, no prazo de 60 dias (sessenta) 
dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos 
e fatos que constam do concurso público nº 01/2016, 
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bem com as demais infrações que emergirem no 
decorrer dos trabalhos.

Dê-se ciência.
Publique-se.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 089/2017
EM 20 DE ABRIL DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no 
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento 
Interno deste Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor EVANDUIR RIBEIRO LEITE 
JUNIOR  no cargo comissionado de ASSESSOR 
TECNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 
17 de Abril de 2017, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 20 DE ABRIL  DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 091/2017
DE 26 DE ABRIL DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
00062.17.1819-21/2017, com fundamento no art.13, 
inciso I e art. 21, Inciso I da Lei Municipal 997/2009, 
alterada pela Lei nº 1256/2012.

RESOLVE

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1819 ao senhor 
HELENO ARTUR DA SILVA (viúvo), instituído pela ex-
segurada, aposentada, MARTA MARIA CARDOSO DA 
SILVA, matrícula 647, integrada por 1 (um) dependente, no 
valor de R$ 1.108,46 (hum mil, cento e oito reais e 
quarenta e seis centavos), com base na remuneração do 
mês de março de 2017. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 

retroagindo seus efeitos a 25 de março de 2017, data do 
Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 26 DE ABRIL DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 305/2016

(Processo Administrativo n.º 

00563.11.07.611.2016)

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições, re-ratifica o número do CNPJ na Ata de 
Registro de Preço nº 305/2016, oriunda do 
PREGÃO Nº 109/2016 (PRESENCIAL) - 
COSEL/SAÚDE, com a empresa CORDEIRO 
C A R A P I Á  C O M E R C I O  D E  P R O D U TO S  
HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob N.º 09.090.958/0001-95, cujo objeto é o Registro 
de Preços estabelece as cláusulas e condições 
gerais para o Registro de Preços para aquisição de 
material odontológico (conjunto de irrigação e 
aspiração, seringa, porta amálgama, sindesmótomo, 
espelho de mão e broqueiro plástico), para atender 
as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. Onde se lê: CNPJ 09.090.985/0001-
95.  Leia-se: CNPJ 09.090.958/0001-95.  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições da Ata de Registro de Preços. GABINETE 
D O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D A  
ADMINISTRAÇÃO. Camaçari, 11 de abril de 2017. 
REGINALDO PAIVA DE BARROS - Secretário de 
Administração.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 242/2016

(Processo Administrativo n.º 

00539.11.07.611.2016)

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições, re-ratifica da marca dos lotes cotados 
na Ata de Registro de Preço nº 242/2016, oriunda 
do PREGÃO Nº 096/2016 (PRESENCIAL) - 
COSEL/SAÚDE, com a empresa CRISTÁLIA 
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PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob N.º 44.734.671/0001-51, 
cujo objeto é o registro de preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.
Onde se lê:

Leia-se:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições da Ata de Registro de Preços. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 

Camaçari, 06 de abril de 2017. REGINALDO PAIVA DE 
BARROS - Secretário de Administração

AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2017. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE 
CAMAÇARI. OBJETO: Contratação de operadora ou 
seguradora de plano de saúde, sob o regime coletivo 
empresarial para prestação de assistência médica 
ambulatorial. DATA: 17-05-2017, às 09h30min. O Edital e 
seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 às 12:00 horas, sito ao 
Loteamento Jardim Limoeiro – Camaçari – Ba. 
Informações pelo fone: (71) 3622-8314. Sérgio Moura – 
Pregoeiro.

EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº.  093/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: CENTRO MÉDICO DE CAMAÇARI 
LTDA - EPP. DO OBJETO: Contratação de Pessoa 
jurídica para a prestação de Serviços de Saúde aos 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, na área 
Hospitalar de Urgência/Emergênicia - 24 horas 
incluindo sábados, domingos e feriados, cirurgias 
e le t i vas ,  se rv i ços  méd icos  ambu la to r ia i s  
especializados, serviços auxiliares de diagnose e 
terapia (SADT) nas diversas especialidades, a fim de 
assegurar a melhor promoção e assistência à saúde, de 
forma complementar às atividades da rede pública. DO 
PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 01 de abril de 2017, passará a 
viger até 01 de abril de 2018. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 3.986.145,84 (três 
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e 
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta do projeto atividade 
4119 e Elemento de Despesa 3390.39.00.00. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior Termo 
Aditivo, não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 20/03/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 0106/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: FERNANDO JOSÉ BORDONI. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Segunda do Instrumento 
original. DO PRAZO: A data prevista para 
encerramento do Contrato, que é de 15 de Abril de 
2017, passará a ser 15 de abril de 2018. DO PREÇO: O 
valor global para o referido Instrumento é de R$ 
72.000,00 (setenta e dois mil reais). O valor mensal 
ajustado para a Locação do Imóvel, constante do 
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Contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e 
permanecem sem sofrer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato Original. DA RATIFICAÇÃO: Permanece 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário e de seus termos 
aditivos , não modificadas por este Instrumento. 
ASSINATURA: 04/04/2017. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 
105/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA DFG 
CONSTRUÇÕES, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA 
ME. OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº. 
105/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado por 06 (seis) 
meses, de modo que, a partir de 13 de abril de 2017, 
passará a viger até 13 de Outubro de 2017. DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço unitário, não sendo criada 
nenhuma despesa com o presente aditivo, que se limita 
a estabelecer a prorrogação de prazo para a entrega 
dos itens já contratados, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi 
estabelecido no instrumento contratual original. 
ASSINATURA: 06/04/2017. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO

OBJETIVO:Inclusão de Dotação Orçamentária; 
EMPRESA: MJR SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA; 
CONTRATO nº: 118/2015; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de 
vigilância patrimonial desarmada/ armada e segurança 
pessoal, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, de acordo com o anexo I do 
Edital de Pregão nº 005/2015 ( Presencial)- COMPEL.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

EXTRATOS DA STT

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2017

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 
nº 807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, Registro de Preço para Contratação de 

empresa especializada em confecção de Fardamento e 
fornecimento de EPI'S para atender às necessidades 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
de Camaçari, conforme especificações do Anexo I do 
edital (Termo de Referência), sua parte integrante e 
indissociável. Data entrega envelopes: 15/05/2017, 
às 09:00Hs, sala reunião da STT. Edital gratuitamente 
na sede da STT, Av. do Contorno, s/n. Centro 
Administrativo. Dois de Julho, Camaçari – BA  
Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 3622-
7722, horário: 08h às 12h e 14h às 17h. Camaçari–BA, 
26.04.2017. Hertz B. R. Seabra/Pregoeiro.

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 019/2017. Dispensa de 
Licitação n° 005/2017. Contrato n° 005/2017. Objeto: 
aquisição de cartuchos e tonners para atender as 
necessidades da STT. Contratado: Ana Cristina Santos 
Macedo Conceição ME. Valor global: R$ 6.434,00 (seis 
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais). Período de 
vigência:até 31/12/2017, com início na data da 
assinatura em 03/04/2017; Fundamento legal da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. Camaçari, 05 de 
Abril de 2017.ARMANDO YOKOSHIRO FILHO. Diretor 
Superintendente

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO     
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017
CONTRATO Nº 007/2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a contratação da empresa Lincons 
Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o Nº 13.871.959/0001-44, com o valor global 
de R$ 7.603,48 (sete mil seiscentos e três reais e 
quarenta e oito centavos), conforme Processo 
Administrativo nº 013/2017, com base no Inciso II, do 
Artigo 24 da lei 8.666/1993 - Modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, que teve como objeto a contrataçãode 
empresa especializada em serviços de limpeza e 
conservação predial, visando à execução das tarefas 
nas dependências deste Instituto, de acordo com as 
quantidades, condições e especificações descritas no 
Termo de Referência.

Período de vigência: 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de assinatura.

Recursos Orçamentários:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de 
Seguridade dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2023 – Gestão das Ações 
Administrativas do ISSM
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de 
Terceiros PJ
Fonte: 0203018 – Contribuição do Instituto de 
Previdência Social

.

PÁGINA 49PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  722 - de 23 a 29 de Abril de  2017 - 



Camaçari, 19 de Abril de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
torna público que homologou em 19/04/2017 os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 
quanto ao procedimento referente ao Processo 
Administrativo Nº 013/2017, adjudicando o objeto 
licitado em favor da empresa LINCONS LOCAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o Nº 13.871.959/0001-44, com o valor global de R$ 
7.603,48 (sete mil seiscentos e três reais e quarenta e 
oito centavos), para realização dos serviços de limpeza 
e conservação, predial, visando à execução das tarefas 
nas dependências deste Instituto.

Camaçari, 19 de Abril de 2017

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2017 

O Pregoeiro do ISSM, designado pela Portaria Nº 
032/2017, comunica ao interessados que está 
suspenso o Pregão Presencial Nº 0002/2017, que tem 
por objeto a Contratação de empresa especializada em 
locação de veículos, visando atender as necessidades 
de deslocamento dos Servidores a serviço do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal, em virtude da 
necessidade de análise e adequação das exigências 
relativas a Qualificação Técnica – item 8.2 do Termo de 
Referência. A nova data da seção pública será 
informada através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente. 
Outras informações poderão ser obtidas na Seção de 
Licitação e Compras do ISSM, na Av. Francisco 
Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia, ou através do telefone (71) 3621-
6606. 

Camaçari, 26 de Abril de 2017.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO

EXTRATOS DA LIMPEC

EXTRATOS DE TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL DA LIMPEC

Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 

016/2016.CONTRATANTE: LIMPEC - Limpeza Pública 

de Camaçari, CONTRATADA: STARF TECNOLOGIA  

LTDA.  Objeto: Rescisão Unilateral de Contrato, nos 

termos dos arts. 78, XII da Lei 8666/93. Camaçari, 17 de 

abril de 2017. JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA 

– DIRETORA PRESIDENTE.

EXTRATOS DE ADITIVOS DA LIMPEC

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATON° 001/2014 DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
CONTRATADA: COM'TECH INFORMÁTICALTDA. 
OBJETO: a Prorrogação do prazo contratual por mais 
03 (três) meses, contados a partir de 23 de janeiro de 
2017, nos termos da Cláusula Oitava e Décima do 
Contrato Base, consoantes Artigo 57, Inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666/93VALOR GLOBAL: R$ 58.800,00 
(cinquenta e oito mil e oitocentos reais). 
Assinatura:11/04/2017. JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA- DIRETORA PRESIDENTE.

PORTARIA Nº 47, DE 23 DE JANEIRO DE 2017
A Diretora-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no que dispõe o Art. 12, II, do Estatuto desta empresa, 
combinado com Art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93, 
RESOLVE: NOMEAR a Comissão Permanente de 
Licitação da LIMPEC, composta dos seguintes 
membros efetivos: Antônio Sergio Moura de Sousa, 
Antônio Diniz de Souza Botelho, Ruan Cargel Souza 
Araújo, para, sob a presidência do primeiro, processar 
e julgar as licitações para as contratações da 
Administração. E ainda nacondição de suplentes, ficam 
nomeados os servidores: Ricardo Santos Santana e 
André Luís Rodrigues dos Santos Esta portaria 
entrou em vigor na data de sua publicação. Camaçari, 
Bahia, 23 de janeiro de 2017. JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA-DIRETORA-PRESIDENTE.

. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 


