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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 003/2018
SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI

A Secretaria da Fazenda de Camaçari, Estado da Bahia, 
por meio da Coordenadoria de Arrecadação Fiscal, vem 
pelo presente Edital, NOTIFICAR o contribuinte do 
Termo Complementar do Auto de Infração abaixo 
relacionado, tendo em vista a impossibilidade da 
intimação pessoal e pelo retorno sem sucesso dos AR's, 
conforme solicitação do Auditor Fiscal, Sr. Renato Silva e 
Andrade, nos seguintes termos:

Esclarecimentos adicionais, f ineza se dirigir 
pessoalmente à Coordenação de Arrecadação Fiscal ou 
manter contato através dos telefones (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 03 de abril de 2018.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal - CAF

PARECER NORMATIVO Nº 01/2018

EMENTA: Parecer Normativo. Hipóteses de concessão 
dos adicionais pelo exercício de atividade insalubre e 
perigosa. Lei Municipal nº 407/1998 - Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari, Artigos 
82 e 84. Lei Municipal nº 1437/2016. 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, com 
amparo nos Arts. 82 e 84 da Lei Municipal nº407/1998 e a 
integralidade da Lei Municipal nº 1437/2016, com o 
escopo de analisar as hipóteses de concessão dos 
adicionais pelo exercício de atividade insalubre e 
perigosa por esta Administração Municipal.
Assim, considerando as centenas de processos que 
chegaram à Procuradoria do Município envolvendo 
questionamentos a respeito da legalidade do pagamento 
de verbas relativas ao adicional de insalubridade e 
periculosidade, este 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

Primeiramente, deve-se esclarecer que o adicional de 
insalubridade/periculosidade trata de adicional devido 
aos servidores que trabalham expostos, de forma 
habitual e contínua, a riscos considerados insalubres ou 
perigosos, possuindo fundamento/previsão legal no art. 
7º XXIII da CF/88 e naNR-15: Atividades e Operações 
Insalubres e NR-16: Atividades e Operações Perigosas, 
ambas do Ministério do Trabalho. 

Os adicionais de insalubridade e periculosidade, por sua 
natureza compensatória, possuem caráter transitório, 
devendo, pois, serem suspensos quando da cessaçãodo 
risco ou do afastamento do Servidor do local ou da 
atividade que deu origem à concessão.

Em âmbito Municipal, a matéria é tratada no Estatuto dos 

Servidores e na Lei Municipal n° 1437/2016 , in verbis:
Estatuto dos Servidores:
Art. 82 Será concedido adicional ao servidor:
I - por tempo de serviço;
II - por exercício de atividades insalubres, perigosas 
ou penosas;
III - pela prestação de serviço noturno.
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Art. 84 O servidor que trabalha habitualmente, em 
atividades insalubres ou perigosas faz jus a um 
adicional, de acordo com legislação específica.

Lei Municipal n° 1437/2016:
Art. 1º. A concessão do adicional de insalubridade e de 
periculosidade aos servidores públicos da administração 
direta, das autarquias e das fundações públicas do 
município de Camaçari, obedecerá às normas 
estabelecidas nesta Lei.
(...)
Art. 5º Somente fará jus ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade, o servidor que esteja no efetivo 
exercício de funções, que impliquem em trabalho ou 
atividade insalubre ou perigosa, devendo cessar 
imediatamente o seu recebimento, ainda que apenas 
temporariamente, quando essas condições não mais 
persistirem.

Traçadas essas primeiras linhas, deve-se adentrar 
acerca das particularidades do Instituto em comento, de 
forma a sanar os questionamentos que, rotineiramente, 
são objeto de processos submetidos a esta Procuradoria.

2.1 DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO 
A D I C I O N A L  D E  I N S A L U B R I D A D E  E  
PERICULOSIDADE.
Para que as atividades desenvolvidas pelosservidores 
em âmbito municipal sejamconfiguradas como perigosas 
ou insalubres, é necessário que estas se perfaçam como 
reais e habituais, e correspondam efetivamenteà Tabela 
específica elaborada em Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, a qual definirá os locais, cargos e riscos 
admitidos à concessão do instituto.
Para os locais, atividades, cargos e riscos que não 
constarem da Tabela supracitada, haverá análise 
individual pela Gerência Especializada em Engenharia 
de Segurança de Segurança e Medicina do Trabalho 
GESMT.

2.2 DO CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DO 
A D I C I O N A L  D E  I N S A L U B R I D A D E  E  
PERICULOSIDADE
O adicional de insalubridade será calculado sobre o 
vencimento da classe 1, nível I, faixa de referência A dos 
servidores municipais, e correrão nos percentuais de:

i. 10% (dez por cento), no caso de insalubridade no grau 

mínimo;

ii. 20% (vinte por cento), no caso de insalubridade no grau 

médio; e

iii. 40% (quarenta por cento), no caso de insalubridade no 

grau máximo.
Excepcionalmente aos servidores ocupantes do cargo de 
Técnico em Radiologia,o adicional de insalubridade será 
concedido no percentual de 40% (quarenta por cento) 
calculado sobre dois salários da classe 1, no nível I, faixa 
de referência A.
No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será apenas considerado o grau mais 
elevado, sendo vedada a sua acumulação.

Por sua vez, o adicional de periculosidadeserá calculado 
sobre o vencimento base do salário dos servidores 
municipais na classe 1, nível I, faixa de referência A, e 
sobre ele aplicado o percentual de 10% (dez por cento).
É responsabilidade do gestor da unidade administrativa 
informar à área de Recursos Humanos quando houver 
alteração dos riscos, para que providencie a adequação 
do valor do adicional, conforme Tabela a ser elaborada 
pelo Poder Executivo.

2.3 HIPÓTESES DE NÃO CONCESSÃO
Consoante o art. 4º, I a X, da Lei 1437/2016, as hipóteses 
que não geram direito aos adicionais de insalubridade e 
periculosidade estãonas atividades:

i. Em que a exposição, as circunstâncias ou as condições 

insalubres ou perigosas sejam eventuais ou esporádicas;

ii. Consideradas como atividade-meio ou de suporte, em 

que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato;

iii. Em que o servidor exerça suas funções distantes do 

local, de modo que os riscos não lhe afetem;

iv. Em que o servidor deixe de exercer o tipo de trabalho 

que deu origem ao pagamento do adicional

v. Em que seja eliminada a condição insalubre ou 

perigosa a qual o servidor estava exposto, em virtude da 

utilização de equipamentos de proteção individual ou 

coletiva;

vi. Em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, 

com atribuição de comando administrativo, exceto 

quandorespaldado por laudo técnico individual que 

comprove aexposição em caráter habitual ou 

permanente;

vii. Com contato com fungos, ácaros, bactérias e outros 

microrganismos presentes em documentos, livros, 

processos e similares, carpetes, cortinas e similares, 

sistemas de condicionamento de ar ou em 

instalaçõessanitárias;

viii. Emque o servidor somente mantenha contato com 

pacientes em área de convivência e circulação, ainda 

que o servidor permaneça nesses locais;

ix. Em que o servidor manuseie objetos que não se 

enquadrem como veiculadores de secreções do 

paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidros 

de remédio, recipientes fechados para exame de 

laboratório, documentos em geral;

x. Comexposição a agentes insalubres caracterizados 

qualitativamente, nas quais o servidor submete-se a 

circunstancias ou condições com atribuição legal do seu 

cargo, por tempo inferior à metade da jornada mensal.

2.4 CAUSAS DE CESSAÇÃO DA CONCESSÃO DO 
A D I C I O N A L  D E  I N S A L U B R I D A D E  E  
PERICULOSIDADE
Em razão da sua característica de transitoriedade, o 
pagamento de adicionalde insalubridade e de 
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periculosidade poderá ser cessado nas hipóteses em 
que ocorrer:

i. Adoção de medidas de proteção à saúde que eliminem 

a nocividade das condições de trabalho;

ii. As situações não elencadas na Tabela Específica a ser 

elaborada pelo Poder Executivo;

iii. Licenças ou afastamentos com exceção do servidor 

em afastamento remunerado e considerado como efetivo 

exercício, nostermos do Estatuto dos Servidores 

Públicos do Municípiode Camaçari, e Legislação 

complementar, desde que nãoperca a sua lotação no 

órgão.

iv. As situações de pagamento de adicional sem 

embasamento em Laudo Técnico Pericial concessório;
O superior hierárquico do servidor que estiver recebendo 
adicional de insalubridade ou periculosidade terá o dever 
de comunicar ao serviço de Recursos Humanos eventual 
transferência daquele servidor para setor diverso, caso 
tal alteração gere direito à percepção do adicional, ou que 
seja causa de cessação do pagamento.
Os Secretários Municipais e os dirigentes das autarquias 
e fundações públicas municipais poderão solicitar perícia 
técnica para verificação de condições de trabalho ou 
atividade insalubre ou perigosa, podendo ser realizadas, 
sempre que necessário, novas inspeções no local e 
reexames das concessões dos adicionais.

2.5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os servidores do Regime Especial de Direito 
Administrativo – REDA e dos Cargos em Comissão 
poderão fazer jus à referida verba, devendo seus pedidos 
serem analisados de acordo com as atividades análogas 
às de servidores efetivos.
O servidor em afastamento remunerado e considerado 
como efetivo exercício, terá direito a continuidade de 
percepção dos adicionais em comento desde que não 
perca a sua lotação no órgão.
A servidora gestante ou lactante poderá ser afastada das 
operações e locais considerados insalubres ou 
perigosos, passando a exercer suas atividades em outro 
local,sem prejuízo do adicional a que faz jus, enquanto 
durar a gestação e a lactação, medianteparecer da Junta 
Médica Oficial - JMO.
É importante aclarar que, de acordo com o art. 16 da Lei 
Municipal nº 1437/2016, a data-limite para retroatividade 
dos pedidos da concessão dos adicionais de que trata 
este parecer, independentemente da data em que foi 
protocolado o pedido de concessão do referido benefício, 
é de 01/01/2016 (primeiro de janeiro de dois mil e 
dezesseis).

3. DA CONCLUSÃO
Diante de tudo quanto exposto e considerando as 
orientações despendidas, esta Procuradoria 
RECOMENDA a adoção do presente parecer 
NORMATIVO, como fundamentação para o deferimento 
ou indeferimento de TODOS os procedimentos 
administrativos que visem apenas a concessão dos 
adicionais pelo exercício de atividade insalubre e 
perigosa.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Camaçari, 12 de março de 2018.

BRUNO NOVA

Procurador-Geral do Município

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em 

reunião ocorrida em 12/03/2018, conforme previsto na 

Lei Municipal n. 1.443/2016 e submetido à apreciação do 

Exmo. Sr. Prefeito do Município de Camaçari.

Aprovo o Parecer normativo supra.

Camaçari, 12 de março de 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 009/2018
DE  15 DE MARÇO DE 2018

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

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 048/2017, de 
24/07/2017, publicada no DOM edição nº 739

Art. 2º. Designar o servidor Davdson Coelho Ferreira, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 39107/D, cadastro 039743-9 
para fiscalizar a execução dos serviços de locação e 
operação de máquinas e equipamentos de conservação 
rodoviário, no Município de Camaçari, Bahia, conforme 
contrato 0172/2013, a partir de 01/03/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e 
Habitação, em 15 de Março de 2018
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Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura e Habitação

PORTARIA N° 010/2018
DE  15 DE MARÇO DE 2018

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

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 054/2017, de 
02/10/2017, publicada no DOM edição nº 810;

Art. 2º. Designar a servidora Daniele Cardim Barbosa 
Pinheiro, Engenheira Civil, CREA 33.594-D, cadastro 
62773-1 para fiscalizar a Execução de pavimentação e 
requalificação de vias públicas do Programa de 
Mobilidade Urbana, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 261/2016, a partir de 01/03/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 15 de 
Março de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 011/2018
DE  15 DE MARÇO DE 2018

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

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 47/2017, de 
10/07/2017, publicada no DOM edição nº 735;

Art. 2º. Designar a servidora Daniele Cardim 
Barbosa Pinheiro, Engenheira Civil, CREA 33.594-
D, cadastro 62773-1 para fiscalizar a Execução de 
pavimentação e requalificação de vias públicas do 
Programa de Mobilidade Urbana, no Município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 262/2016, a 
partir de 01/03/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 15 
de Março de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 012/2018
DE  15 DE MARÇO DE 2018

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

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 027/2017, de 
02/05/2017, publicada no DOM edição nº 724;

Art. 2º. Designar o servidor Davdson Coelho 
Ferreira, Engenheiro Civil, CREA/BA 39107/D, 
cadastro 039743-9 para fiscalizar a  Execução dos 
serviços de manutenção e revitalização de obras 
em praças, jardins, áreas verdes e equipamentos 
públicos, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0143/2016, a partir de 
01/03/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 15 
de Março de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº. 006/2011. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: ABEL AMORIM FILHO. DO 
OBJETO: Alterar a cláusula segunda (do prazo) do 
instrumento contratual nº. 006/2011; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir 
de janeiro de 2018, passará a viger até 05 de janeiro 
de 2019; DO PREÇO: O valor global fixado 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 
40.167,72 (quarenta mil, cento e sessenta e sete 
reais e setenta e dois centavos) e o valor mensal é 
de R$ 3.347,31 (três mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e trinta e um centavos), que permanecem sem 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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sofrer alteração; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e de seus termos 
aditivos, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: 04/12/2017. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS.  MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0097/2018
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: 

PROCESSO ADMINISTRATIV0 0824/2017.

III – CONTRATADA: SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA

IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 
8.666/93

VI – DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

JOSILENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0145/2015

II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 0883/2014.

III – CONTRATADA: SANTACRUZ ENGENHARIA 
LTDA

IV – OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 
8.666/93

VI – DATA: 01 DE JANEIRO DE 2018.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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