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especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas 
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno 
contrário ao da escolarização;

V apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de 
Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da 
escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos;

VI adotar mecanismos de avaliação coerentes com o 
aprendizado de segunda língua, na correção das provas 
escritas, valorizando o aspecto semântico e 
reconhecendo a singularidade lingüística manifestada no 
aspecto formal da Língua Portuguesa;

VII desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a 
avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde 
que devidamente registrados em vídeo ou em outros 
meios eletrônicos e tecnológicos;

VIII disponibilizar equipamentos, acesso às novas 
tecnologias de informação e comunicação, bem como 
recursos didáticos para apoiar a educação de alunos 
surdos ou com deficiência auditiva.

IX Promover a formação de instrutores surdos em 
conformidade com a Lei Federal n. 12.319, de 1º de 
setembro de 2010.

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação deverá 
implementar as medidas referidas neste artigo como meio 
de assegurar atendimento educacional especializado aos 
alunos surdos ou com deficiência auditiva.

Art. 2º Para complementar o currículo da base nacional 
comum, o ensino de Libras e o ensino da modalidade 
escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para 
alunos surdos, devem ser ministrados em uma 
perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como:

I atividades ou complementação curricular específica na 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; e

II áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, 
nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e 
na educação superior.

Art. 3º A capacitação e implementação das exigências 
contidas na presente lei deverão ser efetivadas no prazo 
de três anos, a partir da sua publicação, sem prejuízo do 
acesso imediato das pessoas surdas aos benefícios ora 
implementados.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação fica autorizada 
a garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, por meio da organização de:

I escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos 

LEI Nº 1397/2015
DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Garante o acesso das pessoas surdas ao 
sistema municipal de educação, e dá 
outras disposições.

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

Art. 1º  A Secretaria Municipal de Educação, o que inclui as 
unidades municipais de ensino, devem garantir, 
obrigatoriamente, às pessoas surdas, acesso à 
comunicação, à informação e à educação, nas atividades 
e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 
níveis, etapas e modalidades de educação.

§ 1º Para garantir o atendimento educacional 
especializado e o acesso previsto no caput, a Secretaria 
Municipal de Educação deve:

I promover cursos de formação de professores para:

a) o ensino e uso da Libras;

b) a tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa; e

c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua 
para pessoas surdas;

II ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o 
ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, como 
segunda língua para alunos surdos;

III prover as escolas com:

a) professor de Libras ou instrutor de Libras, 
preferencialmente escolhido dentre a própria comunidade 
dos surdos;

b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;

c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua para pessoas surdas; e

d) professor regente de classe com conhecimento acerca 
da singularidade lingüística manifestada pelos alunos 
surdos;

IV garantir o atendimento às necessidades educacionais 

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

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Município de 
Camaçari o evento Festival Renda-se, a ser realizado 
anualmente, nos 04 dias de Carnaval. 

Art. 2º O Poder Executivo adotará as medidas cabíveis 
para apoiar na organização deste evento, disponibilizando 
inclusive infraestrutura operacional.

Art. 3º Todos os prospectos editados para a divulgação 
dos principais eventos e acontecimentos da cidade 
deverão fazer referência à realização do evento Festival 
Renda-se.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06  DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 6002/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento – TFF à 
J P A MANUTENÇÃO LTDA - ME e dá 
Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 14845, de 17 de setembro de 2014, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento TFF à empresa J P A MANUTENÇÃO 
LTDA - ME, estabelecida à Rua Solar, Costa Pinto, nº 58, 
sala 02, Gravatá, Camaçari/BA, CEP. 42.800-970, inscrita 
no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 14746001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 07.198.141/0001-00, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 50% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2014, e para os exercícios 
subseqüentes, a partir de 2015.

 

surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental;

II escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de 
ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos 
finais do ensino fundamental ou educação profissional, 
com docentes das diferentes áreas do conhecimento, 
cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de 
Libras - Língua Portuguesa.

§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação 
bilíngüe aquelas em que a Libras e a modalidade escrita 
da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução 
utilizadas no desenvolvimento de todo o processo 
educativo.

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação poderá assegurar 
aos alunos o direito à escolarização em um turno 
diferenciado ao do atendimento educacional 
e s p e c i a l i z a d o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  
complementação curricular, com util ização de 
equipamentos e tecnologias de informação.

§ 3º As mudanças decorrentes da implementação dos 
incisos I e II implicam a formalização, pelos pais e pelos 
próprios alunos, de sua opção ou preferência pela 
educação sem o uso de Libras.

§ 4º O disposto no § 2o deste artigo pode ser garantido 
também para os alunos não usuários da Libras.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação fica autorizada 
a proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e 
intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e 
em outros espaços educacionais, bem como 
equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à 
comunicação, à informação e à educação.

§ 1º Pode também ser proporcionado aos professores 
acesso à literatura e informações sobre a especificidade 
lingüística do aluno surdo.

§ 2º A Secretaria Municipal de Educação buscará 
implementar as medidas referidas neste artigo como meio 
de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência 
auditiva o acesso à comunicação, à informação e à 
educação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06  DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1402/2015
    DE 06 DE JULHO DE 2015

 
Institui no Calendário Oficial de eventos 
cívicos do Município de Camaçari, o 
evento denominado Festival Renda-se, e 
dá outras providências.

DECRETOS
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CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6004/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento – TFF e 
Taxa de Taxa de Licença de Localização - 
TLL à empresa ESTRELA SANTOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME e 
dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 11498, 25 de julho de 2014, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento TFF à empresa ESTRELA SANTOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME estabelecida 
à Rua Santa Bernadete, nº 160, Sala 12, Galeria JB, 2º 
andar,  Centro, Camaçari/BA, CEP. 42.800-030, inscrita 
no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 0029448001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 12.846.783/0001-08, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL; 
II. Isenção de 100% da TFF para os meses de agosto a 
dezembro do exercício de 2014, e para os meses de 
janeiro a dezembro do exercício de 2015;
III. Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subseqüentes, a partir de 2016.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 25 de julho de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6005/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 

 
, 

 

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

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 17 de setembro de 2014, data do seu 
requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6003/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

Concede os benefícios de isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa SNB 
MANUTENÇÃO ALUGUEL E VENDAS LTDA e dá 
Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, e o teor do Processo 
Administrativo nº 07051, 08 de maio de 2015, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento - TFF à empresa SNB MANUTENÇÃO 
ALUGUEL E VENDAS LTDA estabelecida à AC Praia de 
Arembepe, nº 488, Sala 101, Bela Vista Inocoop, 
Camaçari/BA, CEP. 42.801-020, inscrita no Cadastro 
Geral de Atividades CGA nº 0029448001, e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 14.377.249/0001-25, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2015, e para os exercícios 
subseqüentes a partir de 2016.
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei nº.  1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 08 de maio de 2015, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
, 
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instrumento de natureza contábil financeira, tem por 
objetivo captar, repassar e aplicar receitas previstas e 
destinadas a proporcionar suporte financeiro na 
implementação, manutenção e desenvolvimento dos 
programas e projetos de caráter de execução da Política 
do Idoso, a serem executados pelos órgãos e entidades 
afins.

Seção I – Da Apresentação de Programas e Projetos

Art. 3º A destinação de recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI está vinculada à 
realização de programas e projetos de apoio à pessoa 
idosa nas áreas que visem garantir todos os direitos 
fundamentais, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade, 
elaborados pelo poder público ou por entidades não 
governamentais sem fins lucrativos que deverão cumprir 
com os requisitos adiante elencados para a utilização dos 
aludidos recursos.

Art. 4º Os programas e projetos apresentados ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMPI 
serão analisados em conformidade com o artigo 47, do 
Estatuto do Idoso, de acordo com os seguintes critérios:

I - Relevância (importância do programa ou projeto 
perante a realidade local), considerando indicadores: perfil 
da pessoa idosa atendida; número de pessoas idosas 
beneficiadas pelo programa ou projeto, grau de 
vulnerabilidade ou risco social da pessoa idosa a ser 
atendida e existência ou não de outras entidades de 
atendimento à pessoa idosa na área de abrangência;
II - Previsão de continuidade do programa ou projeto, sem 
os recursos do FMDPI;
III - Viabilidade técnica e disponibilidade financeira.
Parágrafo único. Os programas e projetos apresentados 
deverão ter a duração máxima de 01 (um) ano, 
respeitando pelo menos um dos três eixos norteadores 
adiante descritos:

Eixo 1: Estrutura e Funcionamento

- Ampliação, reformas e reparos de instalação física na 
instituição para o atendimento direto da pessoa idosa;
- Contratação de profissionais para o atendimento direto 
da pessoa idosa;
- Despesa de custeio ou material de consumo para o 
atendimento da pessoa idosa;
- Instalação e aquisição de material permanente e outros 
bens móveis para o atendimento direto da pessoa idosa.

Eixo 2: Prevenção e Formação (Capacitação e 
Aperfeiçoamento)

- Apoio às iniciativas que promovam medidas de 
prevenção, através de campanhas para a mobilização, 
organização, protagonismo, e outras com impacto direto 
na área de atenção à pessoa idosa;
- Ações de prevenção e apoio ao bem estar e saúde da 
pessoa idosa;
- Confecção, elaboração e divulgação de material 
educativo que atenda as necessidades da pessoa idosa;
- Apoio a eventos relacionados ao tema;
- Incentivo à capacitação dos profissionais, familiares e 

Fiscalização de Funcionamento – TFF à CERVIR 
CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE VIDAS REJEITADAS 
e dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 159, V da Lei Municipal nº 
1039/2009, e o teor do Processo Administrativo nº 09011, 
03 de junho de 2014, 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento TFF à empresa CERVIR CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO DE VIDAS REJEITADAS, estabelecida 
à Rua Rod BA-505, KM 2, S/N, Polo Petroquímico, 
Camaçari/BA, CEP. 42.810-440, inscrita no Cadastro 
Geral de Atividades CGA nº 3660001, e Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 16110066/0001-74, conforme permissivo 
legal previsto no art. 159, V da Lei Municipal nº 1039/2009, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF, a partir de 03 de junho de 
2014.

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

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
52, §2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de a partir de 03 de junho de 2014, data do seu 
requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6006/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

Regulamenta a Lei nº 1.306/2013, que instituiu o Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município

DECRETA
CAPÍTULO I

Dos Objetivos

Art. 1º Fica regulamentado o Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, criado pela Lei Municipal nº 1306/2013, 
de 10 de dezembro de 2013, instituindo normas de gestão 
e operacionalização.

Art. 2º O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
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Direitos da Pessoa Idosa deverá apresentar ainda, os 
documentos abaixo elencados, devidamente atualizados:
I - as entidades governamentais deverão ter seus 
programas e ações inscritos no Conselho dos Direitos de 
Idosos; 
II - as entidades privadas sem fins lucrativos deverão estar 
registradas no Conselho dos Direitos de Idosos, possuir no 
seu estatuto a finalidade de promoção, proteção, defesa e 
ou atendimento à pessoa idosa e comprovar existência e 
regular atividade conforme o prazo estipulado no edital;
III - relação de convênios existentes com a Prefeitura 
Municipal de Camaçari;
IV - Cópia do Estatuto Social da entidade (ou ato 
constitutivo, ou contrato social) em vigor e eventuais 
alterações devidamente registradas;
V - Cópia da Ata de eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente registradas;
VI - Documento de Identidade, CPF e comprovante de 
endereço do representante legal da entidade;
VII - Comprovante de endereço atualizado da entidade;
VIII - Cópia de títulos de utilidade pública municipal, 
estadual e/ou federal, caso existente;
IX - Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ atualizado;
X - Certidões Negativas de Débitos: Certidão Negativa dos 
Tributos Municipais; Certidão Negativa dos Tributos 
Estaduais; Certificado de regularidade do FGTS – CRF; 
Certidão negativa de débitos relativos a contribuições 
previdenciárias e às de terceiros - CND; Certidão conjunta 
negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida 
ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT;
XI - Dados bancários da Organização.

§ 4º Quando o objeto da transferência for a construção, 
reforma ou ampliação de obra, além dos documentos 
relacionados nos incisos do art. 3º, deste Decreto, deverá 
ser comprovada a prévia aferição de sua viabilidade, 
mediante os seguintes documentos:

I - o projeto básico e a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), instituída pela Lei 
Federal nº 6496, de 7 de dezembro de 1977;
II - orçamento detalhado;
III - certidão atualizada do Registro Imobiliário, 
comprovando a titularidade do imóvel ou cessão de uso;
IV- comprovação pelo tomador de que ele dispõe de 
recursos próprios para complementar a execução da obra, 
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre o 
concedente;
V - alvará de construção ou reforma emitido pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no que 
couber;
VI - além dos documentos elencados neste parágrafo, 
deverão ser observadas as normas municipais e demais 
legislações aplicáveis à espécie.

§ 5º As entidades governamentais serão dispensadas da 
apresentação da documentação arrolada neste artigo, no 
que couber, com a devida justificativa e aprovação do 
CMPI.

Art. 6º Quando a transferência for formalizada por meio de 
termo de parceria ou contrato de gestão celebrado entre o 
concedente e tomador qualificado como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, ou 
Organização Social – OS, deverá ser apresentado, além 
dos documentos indicados no art. 3º, deste Decreto, a 
seguinte documentação:

demais pessoas que atuem diretamente com  pessoas 
idosas.

Eixo 3: Defesa e Garantia dos Direitos

- Atividades esportivas, culturais, de lazer e demais áreas 
de prevenção e proteção aos direitos da pessoa idosa;
- Apoio a iniciativas que divulguem os direitos da pessoa 
idosa;
- Atuação em rede, com a valorização de parcerias e 
articulação com a comunidade.

Art. 5º O programa ou projeto será apresentado conforme 
modelo padrão disponibilizado no site do CMPI, link 
Projetos, o qual deverá contemplar, no mínimo:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - justificativa;
III - definição e detalhamento das metas a serem atingidas;
IV - as etapas ou fases de execução;
V - o plano de aplicação dos recursos;
VI - o cronograma físico-financeiro de desembolso;
VII - previsão de início e fim da execução do objeto, bem 
como da conclusão das etapas ou fases programadas.

§ 1º Nos casos relativos à doação dirigida, o cronograma 
físico financeiro será ajustado conforme a arrecadação.

§ 2º Juntamente com o programa ou projeto, deverão ser 
anexados os seguintes documentos:

I - ofício endereçado ao Presidente do CMPI, com o 
respectivo plano de trabalho, conforme disposto no caput 
deste artigo;
II - cópia do registro da entidade no CMPI, em plena 
vigência;
III - cópia da lei de declaração de utilidade pública 
municipal ou do enquadramento como Organização Social 
- OS ou Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público - OSCIP;
IV - cópia do CNPJ, do estatuto social e suas alterações e 
ata da eleição da atual diretoria da entidade em exercício, 
registrados em cartório;
V - cópia do RG e CPF do presidente e do tesoureiro;
VI - comprovação dos poderes de representação daqueles 
que firmarão o termo de transferência;
VII - declaração atualizada de que o (s) dirigente (s) ou 
controlador (es) não é (são) membro(s) do Poder 
Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo 
Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus 
respectivos cônjuges;
VIII - declaração atualizada de que o (s) dirigente (s) ou 
controlador (es) não é (são) servidor (es) público (s) 
vinculado (s) ao Poder Executivo do concedente dos 
recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, 
conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, 
salvo se comprovada a inexistência de conflito com o 
interesse público;
IX - plano de aplicação conforme modelo padrão 
disponibilizado no site do CMPI, link “Plano de Aplicação”, 
onde deverão estar discriminadas as despesas de custeio 
e as despesas de capital, conforme normas aplicáveis à 
espécie;
X - orçamento ou declaração do titular da entidade, 
demonstrando que os valores apontados no plano de 
aplicação estão compatíveis com os praticados pelo 
mercado, facultado a entidade uma das opções.

§ 3º Após a aprovação do projeto pelo CMPI, a entidade 
que desejar pleitear recursos do Fundo Municipal dos 
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V-  realização de despesas em data anterior ou posterior à 
sua vigência;
VI -  atribuição de vigência ou de efeitos financeiros 
retroativos;
VII- pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou 
atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do 
tomador dos recursos ou pelo descumprimento de 
determinações legais ou conveniais ou em virtude de 
pagamentos efetuados com atraso;
VIII - realização de despesa com publicidade, salvo a de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, que 
esteja diretamente vinculada com o projeto e da qual não 
constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer 
referências que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou de servidores públicos;
IX - repasse, cessão ou transferência a terceiros da 
execução do objeto do projeto; transferência de recursos a 
terceiros que não figurem como partícipes do projeto;
X -  transferência de recursos para associações de 
servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo 
destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 
restrito de associados ou sócios;
XI -  a transferência de recursos a título de contribuição, 
auxílio ou subvenção social a instituições privadas com 
fins lucrativos e a instituições privadas sem fins lucrativos, 
não declaradas de utilidade pública;
XII -  transferência de recursos às entidades privadas sem 
fins lucrativos que tenham como dirigentes ou 
controladores:
a) membros do Poder Executivo do concedente dos 
recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, 
conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges;
b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do 
concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou 
Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos 
cônjuges, salvo se comprovada a inexistência de conflito 
com o interesse público;
XIII - pagamento de tarifas telefônicas;
XIV- aquisição de imóveis;
XV - pagamento de aluguel de imóveis para a execução do 
projeto;
XVI - despesas provenientes de liquidações trabalhistas e 
judiciais (multas rescisórias, férias vencidas, aviso prévio 
e qualquer benefício advindo dessas indenizações);
XVII. despesas de capital definidas pela Lei nº 4.320/64, 
salvo quando for específico para tal despesa (aquisição de 
equipamentos e material permanente);
XVIII - obras e instalações, salvo quando o programa ou 
projeto for específico para tal despesa (despesas com 
estudos e projetos, aquisição de imóveis para a realização 
de obras, início, prosseguimento e conclusão de obras, 
instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao 
imóvel);
XIX -  honorários a dirigentes da entidade, bem como de 
gratificações, representações e comissões;
XX - pagamento de honorários para elaboração do 
programa ou projeto, salário de coordenador, diretor ou 
supervisor do programa ou projeto.

Art. 10. Para os programas ou projetos liberados com 
recursos do fundo ou captação só será permitido o 
pagamento de remuneração para pessoas envolvidas 
diretamente no atendimento das pessoas idosas 
constantes no referido programa ou projeto.

Parágrafo único. Para os convênios que envolvam 
recursos do governo Estadual e Federal, observar o 
contido no respectivo plano de trabalho e seus critérios 

I - certificado de qualificação emitido pelo órgão 
competente;
II - a justificativa do Poder Público para firmar o contrato de 
gestão ou o termo de parceria, com indicações sobre as 
atividades a serem executadas e entidades que 
manifestaram interesse na celebração do referido 
contrato;
III - aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa;
IV- aprovação da parceria (contrato de gestão/termo de 
parceria) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa;
V - os nomes dos dirigentes e dos conselheiros da 
entidade, forma de remuneração, os cargos ocupados e 
respectivos períodos de atuação.

Art. 7º Os programas e projetos serão analisados pelos 
técnicos disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal, 
por membros do Conselho Municipal do Idoso e pelo 
Gestor do Fundo, consoante o disposto no artigo 4º deste 
Decreto, a fim de que seja examinada, a viabilidade 
técnica e operacional da entidade para o desenvolvimento 
e aplicabilidade do projeto.

§1º Poderão ser solicitados à entidade, esclarecimentos 
complementares ao programa ou projeto apresentado.

§2º Quando necessário, será solicitado parecer de outros 
órgãos da Administração Pública do Município de 
Camaçari, sobre a efetivação do programa ou projeto.

§3º Os programas e projetos poderão ser aprovados 
integral ou parcialmente, conforme a disponibilidade 
orçamentária e financeira do FMDPI e ou da análise 
técnica efetuada.

§4º Nos casos em que houver aprovação parcial, os 
programas ou projetos deverão ser readequados.

§5º Para cada programa ou projeto aprovado, a entidade 
deverá destinar uma conta bancária específica em 
instituição financeira oficial.

Art. 8º O CMPI analisará e avaliará os programas e 
p ro je tos  das  á reas  governamenta is  e  não  
governamentais, embasados no parecer dos técnicos 
disponibilizados pelo Poder Executivo Municipal, por 
membros do Conselho Municipal do Idoso e pelo Gestor 
do Fundo. Quando da aprovação, será emitida Resolução 
específica e para os casos de doação dirigida, também o 
Certificado de Autorização para Captação de Recursos 
Financeiros, citados no artigo 20 do presente Decreto.

Art. 9° Para os projetos apresentados para doação dirigida 
e recursos próprios do fundo, serão vedadas condições 
que prevejam ou permitam:
I - realização de despesas a título de taxa de 
administração, de gerência ou similar;
II - a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos 
recursos ou de seus respectivos cônjuges, companheiros 
e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º 
grau, ou de empresa em que estes sejam sócios cotistas, 
para prestação de serviços ou fornecimento de bens;
III - pagamento de profissionais não vinculados à 
execução do objeto do termo de transferência;
IV- aplicação dos recursos em finalidade diversa da 
estabelecida no termo, ainda que em caráter de 
emergência;
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facultada a solicitação da prorrogação da vigência deste, 
pelo mesmo período do termo originário, a contar do seu 
término, desde que devidamente justificada.

Parágrafo único. A solicitação da prorrogação do período 
de vigência do convênio deverá ser feita com até 30 (trinta) 
dias de antecedência do seu término, mediante a 
apresentação de justificativa e aprovação pelo CMPI.

Seção III – Da Liberação de Recursos Financeiros de 
Doação Dirigida.

Art. 19. A entidade não governamental sem fins lucrativos 
registrada no CMPI, bem como a entidade governamental 
que atendam pessoas idosas, poderão apresentar 
programas e projetos para captação de recursos 
financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa - FMDPI, através de doações dirigidas 
especificamente para os mesmos.

Art. 20. O Certificado de Autorização para Captação de 
Recursos Financeiros para o FMDPI – será expedido pelo 
CMPI, com a finalidade de autorizar a captação de 
recursos de doação dirigida.

§ 1º O Certificado, mencionado no caput deste artigo fará 
referência específica ao programa ou projeto da entidade, 
ao Decreto de sua aprovação, à numeração de controle, 
aos valores totais, percentuais de retenção e vigência da 
autorização, que não excederão a 24 (vinte e quatro) 
meses, da sua expedição, sendo o tempo da captação 
vinculado ao período de duração do programa e/ou 
projeto.

§ 2º O prazo estipulado no Certificado referido no § 1º 
deste artigo não poderá ser prorrogado.

§ 3º Para efeitos legais, o certificado constitui-se em 
documento oficial impresso pelo CMPI, assinado pelo 
Presidente deste Conselho em conjunto com o Ordenador 
de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social.

Art. 21. A doação será feita via internet, no site da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, com link específico do 
CMPI.

§ 1° As doações devem ser feitas diretamente para o 
FMDPI.

§ 2° Na impossibilidade de utilização do meio eletrônico 
citado no caput deste artigo, o interessado poderá fazer a 
sua doação por meio de depósito em conta corrente, 
número este que poderá ser obtido junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§ 3° Para realizar a doação será necessário o 
fornecimento dos dados de identificação do doador.

§ 4º A regularização contábil e fiscal (DBF – Declaração de 
Benefícios Fiscais) ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social.

§ 5° Após a confirmação do recebimento dos recursos será 
enviado recibo ao doador.

Art. 22. Os recursos captados pela entidade serão 
depositados pelo contribuinte diretamente na conta do 

próprios.

Seção II – Da Liberação de Recursos Financeiros 
Próprios do Fundo

Art. 11. A liberação de recursos financeiros próprios do 
FMDPI deve obedecer ao cronograma de desembolso 
previsto no plano de trabalho da entidade governamental e 
não governamental, guardando consonância com as fases 
ou etapas de execução do objeto do ato de transferência 
voluntária de acordo com a modalidade de atendimento, 
adiante descritas:
I - Para programas, projetos e serviços direcionados às 
pessoas idosas que se encontram em situação de risco 
pessoal e/ou social, o Conselho poderá aprovar ações, 
integralmente ou parcialmente;
II - Para programas, projetos e serviços de defesa e 
garantia de direitos das pessoas idosas, o Conselho 
poderá aprovar ações, integralmente ou parcialmente.

Art. 12. Só serão liberados repasses de recursos para 
construção, reforma e reparos de instalação física, quando 
a entidade for proprietária do imóvel ou possuir a cessão 
de uso.

Parágrafo único. Além da prova da titularidade do imóvel, 
a entidade deverá apresentar o alvará de construção ou 
reforma emitido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano a fim de obter a liberação de 
recursos prevista no caput deste artigo, no que couber.

Art. 13. No caso de liberação de recursos, a vigência do 
convênio poderá ser de até 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura do termo.

Art. 14. Fica a entidade encarregada de garantir a 
contrapartida para a complementação dos recursos, 
quando os programas ou projetos aprovados assim o 
estabelecerem.

Art. 15. Em caso de dissolução da entidade ou nos casos 
em que a entidade mudar sua finalidade deixando de 
atender as pessoas idosas, os bens de capital adquiridos 
com os recursos do convênio serão devolvidos, após a 
conclusão do devido processo legal, sendo que o prazo de 
entrega e sua destinação serão definidos pelo CMPI.

Art.16. O Convênio que envolva recurso do governo 
federal ou estadual será repassado à entidade, somente 
após estar disponível para utilização no FMDPI, 
observado o cronograma estabelecido no instrumento 
pactuado.

Art. 17. A liberação dos recursos para a entidade fica 
condicionada à verificação da perfeita regularidade 
documental prevista neste Decreto.

Parágrafo único. Salvo motivo de caso fortuito ou de força 
maior devidamente justificado e comprovado, ou ainda, se 
expressamente estabelecido de forma diversa pelo plano 
de trabalho, o gestor deverá iniciar a execução do objeto 
do termo de transferência dentro de 30 (trinta) dias a partir 
do recebimento da primeira ou da única parcela dos 
recursos.

Art. 18. No caso da entidade não conseguir utilizar o 
recurso repassado no tempo da vigência do convênio, é 
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de contas do ato de transferência deverá ser instruído 
dentro do prazo e com a documentação prevista na 
legislação pertinente.

§ 1º Todos os documentos deverão estar datados, 
rubricados, dentro do prazo e do plano de aplicação para o 
qual foi concedido o recurso.

§ 2º Independentemente da apresentação dos 
documentos exigidos para a prestação de contas, ou 
mesmo da sua aprovação, a entidade deverá preservar 
todos os documentos originais relacionados com o Termo 
de Transferência em local seguro e em bom estado de 
conservação, mantendo-os à disposição do CMPI e da 
Controladoria Geral do Município, por um prazo de 10 
(dez) anos, contados do encerramento do processo.

§ 3º A prestação de contas deverá ser individualizada por 
instrumento de transferência.

§ 4º Os recursos da conta específica somente poderão ser 
utilizados para pagamento de despesas previstas no plano 
de aplicação, sob pena de devolução dos valores 
corrigidos pelos índices da caderneta de poupança e com 
juros previstos em lei.

§ 5º As despesas serão comprovadas mediante 
documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as 
faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios serem emitidos em nome da 
entidade ou do executor, se for o caso, devidamente 
identificados com referência ao título e número do 
convênio.

§ 6º A entidade também deverá apresentar uma listagem 
detalhada comprovando a quantidade de pessoas idosas 
efetivamente atendidas, sendo que a ausência desta 
listagem consistirá em condição para a não aprovação das 
contas.

Art. 29. No caso de liberação do recurso em parcela única, 
a entidade deverá prestar contas, dentro do prazo 
previsto, sob pena de devolução do mesmo corrigido, com 
juros previstos em lei.

Art. 30. No caso de liberação de recurso em várias 
parcelas, a prestação de contas se dará de acordo com a 
legislação pertinente, e com a prestação de contas da 
parcela anteriormente liberada. 

Parágrafo único. O não cumprimento do estabelecido no 
caput deste artigo implicará em suspensão da liberação da 
parcela subsequente.

Art. 31. Os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos da Lei nº 8666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação própria do concedente.

Seção V – Das Disposições Gerais

Art. 32. Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa serão depositados em conta 
bancária específica aberta em instituição financeira oficial, 
sob a denominação “FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA IDOSA”.
Parágrafo único - A conta bancária específica referida no 
caput deste artigo será movimentada por um servidor da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O titular 

FMDPI, cujas especificações para identificação do 
depósito estarão contidas no certificado respectivo.

Parágrafo único. Os resultados de sua aplicação 
financeira serão utilizados para financiamento de 
programas e projetos diversos de atendimento às pessoas 
idosas no município de Camaçari.

Art. 23. Para recursos provenientes de doação dirigida, o 
período de vigência do Convênio será definido por 
Comissão formada por técnicos do Executivo Municipal, 
membros do Conselho do Idoso e pelo Gestor do Fundo, 
que levará em consideração o prazo de validade do 
Certificado de Captação de Recursos previsto no art. 20, 
deste Decreto.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste 
artigo poderá ser alterado a critério do CMPI.

Art. 24. No caso da doação exceder ao valor do projeto, é 
facultado à entidade, dentro do prazo de vigência do 
convênio apresentar projeto complementar ou realizar a 
transferência dos recursos para outro convênio que esteja 
em vigência e que tenha objeto semelhante, devendo 
fazê-lo no prazo de até 30 (trinta) dias, antes do término da 
vigência, o qual deverá ser analisado e aprovado pelo 
CMPI.

§ 1º No caso da entidade não conseguir utilizar o recurso 
captado no tempo da vigência do convênio, é facultada a 
solicitação de prorrogação do período de utilização dos 
recursos.

§ 2º A solicitação da prorrogação do período de vigência 
do convênio deverá ser feita com até 30 (trinta) dias de 
antecedência do seu término, mediante a apresentação de 
justificativa.

§ 3º Caso não haja autorização para a prorrogação do 
prazo de vigência do convênio pelo CMPI ou a entidade 
não cumpra os prazos estabelecidos neste artigo, o valor 
excedente será destinado ao FMDPI para o financiamento 
de outros projetos.

Seção IV – Da Prestação de Contas do Recurso 
Financeiro Próprio do Fundo e do Recurso 

Financeiro de Doação Dirigida

Art. 25. O Fundo está sujeito à prestação de contas de sua 
gestão ao Conselho da Pessoa Idosa, ao Poder 
Legislativo e ao Tribunal de Contas, bem como ao Estado 
e à União.

Art. 26. As entidades de direito público ou privado que 
receberem recursos transferidos do Fundo a título de 
subvenções sociais, auxílios, convênios ou transferências 
a qualquer título, serão obrigadas a comprovar a aplicação 
dos recursos recebidos, segundo os fins a que se 
destinarem, sob pena de suspensão de novos 
recebimentos, além de responsabilização civil, criminal e 
administrativa.

Art. 27. A prestação de contas de que trata o art. 25 será 
feita em estrita observância à legislação municipal que 
regula a tomada de prestações de contas no âmbito do 
Município.

Art. 28. O procedimento administrativo para a prestação 
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Parágrafo único. A alteração do plano de aplicação 
prevista no caput deste artigo deve estar de acordo com a 
dotação orçamentária do convênio e aprovado com 
relação à natureza da despesa, tanto pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa quanto pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 43. Os bens adquiridos ou subsidiados ou quaisquer 
programas e projetos subvencionados, no todo ou em 
parte, pelo FMDPI devem indicar a origem do recurso.
§ 1º A identificação se fará mediante a afixação de placa, 
de acordo com modelo, dimensões e demais orientações 
técnicas, baixados do site do CMPI, observando as 
seguintes particularidades:

I - tratando-se de bens móveis ou imóveis: “Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMPI de 
Camaçari - adquirido com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa”;
II - tratando-se de projetos: “Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMPI de Camaçari – Projeto 
patrocinado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa”;
III - tratando-se de materiais utilizados pelo projeto 
subvencionado, no todo ou em parte, pelo FMDPI, deverá 
ser indicada a origem dos recursos, utilizando-se o 
logotipo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Camaçari.

§ 2º Estão compreendidos no inciso III, deste artigo, 
convites, panfletos, cartazes, material publicitário, pastas, 
cartilhas, livros e materiais destinados a treinamentos, 
cursos, pesquisas, seminários e campanhas.

§ 3º A divulgação por emissoras de rádio, televisão, sítios 
da internet, outdoors e outros meios midiáticos, deverão 
fazer referência ao patrocínio dos projetos ou serviços 
financiados pelo FMDPI.

Art. 44. Para os projetos que envolvam recursos do 
governo Estadual ou Federal, as alterações dos planos de 
aplicação deverão estar autorizadas pelos respectivos 
órgãos e aprovados pelo CMPI.

Art. 45. Os projetos finalizados serão avaliados pela 
equ ipe técn ica da Secretar ia  Munic ipa l  de 
Desenvolvimento Social, a qual providenciará, mediante 
solicitação, a emissão dos seguintes termos:
I - Termo de cumprimento do objeto, parcial ou total 
conforme o caso, em consonância com o plano de 
aplicação e a finalidade do convênio;
II -  Termo de conclusão ou de recebimento definitivo ou 
provisório da obra;
III - Termo de Compatibilidade Físico - Financeira para os 
casos de obras ainda não concluídas, aquisição de bens e 
serviços ainda não efetivados;
IV - Termo de Instalação e Funcionamento de 
Equipamentos, quando da aquisição de bens com 
recursos do convênio;
V - Certidão liberatória ou documento equivalente, quanto 
à regularidade nas prestações de contas de transferências 
voluntárias municipais.

Art. 46. A entidade deverá observar os princípios da 
economicidade e da eficiência, quando da contratação de 
serviços ou aquisição de bens e produtos vinculados à 
execução do convênio, adotando os procedimentos 
estipulados nas Leis nº 8666/93 e nº 10.520/2002 na 

da Secretaria de Desenvolvimento Social encaminhará a 
indicação do servidor para avaliação do Conselho da 
Pessoa Idosa. Caso o servidor seja aprovado pelos 
membros do CMPI, o mesmo será nomeado por meio de 
Portaria, como Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa.

Art. 33. Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social informar mensalmente ao CMPI de forma 
discriminada, o montante de recursos arrecadados pela 
entidade.

Art. 34. A movimentação e liberação dos recursos 
financeiros do referido Fundo dependerão de prévia e 
expressa autorização do Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa – CMPI.

Art. 35. A entidade terá direito à aprovação de no máximo 
dois projetos a cada 12 (doze) meses, a contar da data da 
publicação da Resolução específica, para a liberação de 
recursos do FMDPI, independentemente das disposições 
contidas nos incisos do art. 4º, deste Decreto.
Parágrafo único. Na hipótese da entidade já ter sido 
contemplada anteriormente com outros recursos, a 
aprovação do projeto em questão subordina-se à 
apresentação de certidão do FMDPI de que a prestação de 
contas dos convênios anteriores foi regular e devidamente 
aprovada.

Art. 36. A concessão, execução, prestação de contas e 
fiscalização das transferências municipais e outros 
repasses deverão obrigatoriamente obedecer à legislação 
própria do concedente.

Art. 37. A formalização das transferências de recursos 
para as entidades governamentais e não governamentais 
será celebrada mediante termo de convênio ou 
instrumento equivalente, obedecendo à legislação 
vigente, em conformidade com os programas e projetos 
aprovados pelo CMPI.

Art. 38. Todos os ajustes necessários das condições 
estabelecidas no convênio serão definidos em termo 
aditivo, mediante aprovação do CMPI.

Art. 39. No período em que o recurso permanecer 
depositado no FMDPI, o rendimento de sua aplicação 
financeira será destinado para atendimento a outros 
projetos sociais direcionados para pessoas idosas.

Art. 40. Os rendimentos auferidos da aplicação financeira 
serão considerados como parte integrante dos recursos 
liberados para o Convênio, não cabendo a sua utilização 
como contrapartida.

Art. 41. No caso da existência de possível saldo financeiro 
do recurso repassado, este deverá ser ressarcido ao 
Fundo, mediante a quitação da correspondente Guia de 
Recolhimento junto à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social ou transferência eletrônica 
identificada em banco e contas, por ela indicada.

Art. 42. Para os projetos que envolvam recursos próprios 
do FMDPI ou doação dirigida, caso seja necessário a 
alteração do plano de aplicação no decorrer do período de 
vigência do Convênio, esta deverá ser autorizada pelo 
CMPI.
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observado o disposto nos demais dispositivos deste 
Decreto.
§ 1º  O direito à dedução só poderá ser reconhecido pela 
Administração Tributária se o prestador de serviços 
apresentar as primeiras vias das notas fiscais de compra 
dos materiais dedutíveis e que a tenham como destinação, 
bem como o endereço do local de execução da obra e a 
indicação do contrato de prestação de serviços, sendo 
indedutíveis as notas fiscais dos materiais adquiridos que 
não contenham estas formalidades.
§ 2º  No caso de remessa de material oriundo de 
deposito central da construtora, a nota fiscal de simples 
remessa de material deverá consignar o endereço de 
entrega deste no local de execução da obra.
§ 3º  Para efeito de prova auxiliar da aplicação efetiva de 
materiais e sua incorporação permanente à obra, deverá o 
prestador de serviços manter em seus livros 
comerciais/fiscais conta específica de “material aplicado” 
ou planilhas de controle dos materiais aplicados relativa a 
cada obra em andamento, ficando sua aceitação a critério 
do fisco municipal.
Art. 2º  Para efeito de dedução da base de cálculo do ISS o 
contribuinte deverá manter em sua contabilidade, de 
forma segregada, anexada a cada nota fiscal de prestação 
de serviços, a relação dos materiais que totalize o valor 
total destacado no corpo da citada nota fiscal, contendo a 
especificação da quantidade, espécie, valor, empresa 
fornecedora, número e data de emissão das notas fiscais 
respectivas.
§ 1º  A relação de que trata o caput deste artigo deverá 
estar acompanhada das primeiras vias das notas fiscais 
relacionadas, devendo estas, para fins de aceite do fisco 
municipal, estar devidamente autorizadas e autenticadas 
pela Administração Fazendária competente;
§ 2º  Não serão aceitas notas fiscais danificadas ou com 
rasuras que impeçam a clareza na identificação de 
quaisquer um de seus itens.
Art. 3º Caso o valor total que o prestador dos serviços 
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 pretenda destacar na 
emissão de uma nota fiscal a título de dedução da base de 
cálculo do ISS referente aos materiais dedutíveis 
corresponda a um percentual superior a 40% (quarenta 
por cento) do valor dos serviços, este prestador de 
serviços deverá obrigatoriamente requisitar autorização 
prévia a Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF - 
mediante processo administrativo específico.
§ 1º Na abertura deste processo administrativo o prestador 
de serviços deverá acostar aos autos o contrato de 
prestação de serviços, as planilhas de medição, a relação 
dos materiais que totalize o valor total a ser destacado no 
corpo da citada nota fiscal, contendo a especificação da 
quantidade, espécie, valor, empresa fornecedora, número 
e data de emissão das notas fiscais respectivas, bem 
como as cópias e originais das primeiras vias das notas 
fiscais dos materiais sendo que os originais serão 
devolvidos após autenticação das cópias pelo servidor 
fiscal.
§ 2º  Em resposta ao processo administrativo, a 
autorização integral ou parcial do valor da dedução de 
materiais a ser destacado pelo prestador de serviço na 
emissão da nota fiscal será formalizada através de ato 
administrativo a ser expedido pela Coordenadoria de 
Arrecadação Fiscal – CAF – motivado por parecer exarado 
pelo Agente Fiscal designado para apreciação do citado 
processo administrativo.
§ 3º  Quando da emissão da nota fiscal o prestador de 
serviços deverá obrigatoriamente colocar a seguinte 
observação no campo de descrição “Dedução de R$ ....,.. 

legislação própria municipal.

Art. 47. Os projetos e despesas em desacordo com a 
proposta original aprovada pelo CMPI serão passíveis de 
sanções e glosas das despesas efetuadas, ficando a 
entidade responsável pelo ressarcimento dos valores 
comprometidos, acrescidos dos consectários legais.

Art. 48. O não atendimento às determinações da presente 
Decreto será registrado no cadastro da entidade para 
avaliação posterior e decisão do CMPI.

Art. 49. As entidades governamentais e não 
governamentais deverão ater-se às normas da 
Controladoria Geral do Município e do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia, no que couber.

Art. 50. Os casos omissos serão analisados pelo CMPI, 
em conformidade com a legislação vigente.

Art. 51. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 13 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº. 6007/2015
DE 16 DE JULHO DE 2015

o oRegulamenta o art. 125, §  5º, e o art. 139, §  3º, ambos 
da Lei Municipal nº. 1.039/2009 alterados pela Lei 
Municipal nº. 1.349/2009, que estabelece as regras 
aplicáveis à dedução de materiais da base de cálculo 
do ISS a serem observadas pelos Prestadores e 
Tomadores de Serviços dos Subitens 7.02 e 7.05 da 
Lista de Serviços tributáveis pelo ISS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 95, inciso V, da Lei Orgânica do 

o oMunicípio, e com amparo nos artigos 125, §  5º, e 139, §  
3º, ambos da Lei Municipal nº. 1.039 de 16 de dezembro de 
2009 alterados pela Lei Municipal nº. 1.349 de 26 de 
Setembro de 2014,

DECRETA
Art. 1º  As empresas prestadoras dos serviços previstos 
nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços tributáveis 
pelo ISS anexa à Lei Municipal nº. 1.039 de 16 de 
Dezembro de 2009, nos termos do § 5º do art. 125 desta 
Lei, na qualidade de contratada e quando adquirirem e 
aplicarem efetivamente materiais que forem incorporados 
ao produto acabado da obra e que perderem ou não a sua 
identidade física, doravante denominados de materiais 
dedutíveis, poderão deduzi-los da base de cálculo do ISS 
devido, desde que o valor total destes materiais dedutíveis 
no período concernente à emissão da referida nota fiscal 
esteja devidamente destacado no corpo da mesma 
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Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação revogando em definitivo o Decreto Municipal 

ode n  3.835 de 12 de Março de 2004.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº.6008/2015,
DE 16 DE JULHO DE 2015.

Fixa novos valores para as tarifas do 
Transporte Público Coletivo por Ônibus e 
do Transporte Especial Complementar no 
âmbito do Município de Camaçari e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, com fulcro nos 
artigos 23 a 25, do Decreto nº. 3621, de 29 de abril de 
2002; artigos 33 a 35, do Decreto nº. 3875, de 08 de junho 
de 2001, e no inciso XV, do artigo 94, da Lei Orgânica do 
Município, 

DECRETA

Art. 1º Fica fixado novo valor para a tarifa do Transporte 
Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 
Complementar, no âmbito da zona urbana do Município de 
Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

Art. 2º  Ficam fixados novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 
Complementar, no âmbito da região denominada ORLA do 
Município de Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

a) Valor da Passagem: ORLA – I.

b) Valor da Passagem: ORLA – II.

(...........) a título de gastos com materiais autorizada pela 
Coordenadoria de Arrecadação Fiscal – CAF – mediante 
processo administrativo ..../....”.
§ 4º  O contribuinte ficará ainda obrigado a anexar a via da 
nota fiscal de prestação de serviços uma cópia do ato 
administrativo expedido pela Coordenadoria de 
Arrecadação Fiscal – CAF – mencionado no § 2º deste 
artigo.
Art. 4º  As normas estabelecidas neste decreto aplicam-se 
também às empresas domiciliadas em outros municípios 
que executarem, neste Município, os serviços descritos 
nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços.
Art. 5°  A autorização dada ao substituto tributário, prevista 
no § 3º do Art. 139 da Lei Municipal nº. 1.039 / 2009, para 
acatar uma dedução na base de cálculo do ISS em até 40 
% (quarenta por cento) relativamente aos materiais 
dedutíveis, deverá estar devidamente respaldada pelo 
destaque do prestador de serviços na sua nota fiscal do 
valor correspondente aos materiais dedutíveis.
§ 1º  Caso o valor correspondente aos materiais 
dedutíveis destacados pelo prestador de serviços na sua 
nota fiscal for inferior aos 40 % (quarenta por cento) 
previstos no caput, o substituto tributário deverá 
obrigatoriamente considerar este valor para cálculo da 
dedução da base de cálculo do ISS;
§ 2º  Na hipótese do prestador de serviços não efetuar 
qualquer destaque a título de gastos com materiais 
adquiridos e aplicados efetivamente na obra, o substituto 
tributário deverá obrigatoriamente efetuar a retenção do 
ISS sobre o valor total da nota fiscal sem qualquer 
dedução;
§ 3º  Se o prestador de serviços efetuar um destaque a 
título de gastos com materiais dedutíveis em um valor que 
corresponda a um percentual superior aos 40 % (quarenta 
por cento) previstos no caput deste Artigo, o substituto 
tributário deverá obrigatoriamente efetuar a retenção do 
ISS no valor equivalente a 40 % (quarenta por cento) 
sendo este o limite para dedução da base de cálculo do 
ISS, salvo se  a Nota Fiscal vier acompanhada da 
autorização a que se refere o Art. 3º deste Decreto;
§ 4º  Na hipótese do substituto tributário fornecer na sua 
integralidade os materiais necessários para prestação dos 
serviços que sejam dedutíveis da base de cálculo do ISS 
nos termos deste Decreto, qualquer destaque realizado 
pelo prestador de serviços a título de gastos com materiais 
não deverá ser acatado para fins de retenção do ISS e 
recolhimento do ISS devendo o cálculo ser efetivado sobre 
a integralidade do valor da Nota Fiscal emitida;
Art. 6°  O valor do destaque a título dos gastos com 
materiais adquiridos pelo prestador de serviços e 
aplicados efetivamente na obra a ser realizado nas Notas 
Fiscais, para ser acatado pelos Tomadores de Serviço e 
pela Administração Tributária Municipal, deverá ser 
realizado de forma independente não podendo o prestador 
de serviços somar a este quaisquer outros valores não 
dedutíveis da base de cálculo do ISS de outras origens ou 
naturezas;
Parágrafo único.  Na ocorrência desta prática o Tomador 
de Serviços deverá recusar a Nota Fiscal devendo orientar 
o prestador de serviços a substituí-la por outra que 
contenha os destaques pretendidos com a devida 
segregação de valores;
Art. 7° Caso na apreciação do documentário fiscal seja 
identificada alguma das hipóteses elencadas no Art. 1º do 
Decreto Municipal 5.915 de 1º de Abril de 2015 que 
regulamentou o Art. 134 da Lei Municipal 1.039 / 2009 o 
Agente Fiscal deverá efetuar de forma fundamentada o 
arbitramento da base de cálculo do ISS.
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Pessoa Idosa e não ao acesso gratuito ao Sistema de 
Transporte Público Coletivo.

Art. 6º As Pessoas Com Deficiência, portadoras do 
“PASSE LIVRE”, expedidos anteriormente à implantação 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE, bem como 
seus acompanhantes, terão o direito de acesso gratuito ao 
Sistema de Transporte Público Coletivo, na forma da Lei 
Municipal nº. 1268, de 24 de julho de 2013 e Decreto 
Municipal nº. 5667, de 08 de abril de 2014.

Art. 7º Fica vedado o pagamento das tarifas fixadas nos 
termos do presente artigo de forma diversa das previstas 
nos termos da Lei Municipal nº. 1.163, de 15 de junho de 
2011, bem como vedado o fracionamento do seu 
recebimento pelos Permissionários de forma a persistir 
modalidades mistas de cobrança de qualquer natureza, 
ressalvada as legalmente previstas.

Art. 8º Os valores das tarifas fixadas no presente Decreto, 
terão sua vigência a partir da 0h do dia 20 de Julho de 
2015.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE JULHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2015

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 JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE,  do 
Cargo de Subsecretário, Símbolo GES- IA, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a partir da 
presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09  DE JULHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2015

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 JAILCE SOBRAL DE ANDRADE SILVA, do 
Cargo de Subsecretária, Símbolo GES-IA, da estrutura da 
Secretaria de Governo, a partir da presente data.

c) Valor da Passagem: ORLA – III.

d) Valor da Passagem: ORLA – IV.

 Art. 3º Os créditos eletrônicos adquiridos até a vigência 
do presente Decreto terão sua validade mantida pelo 
prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Fica vedado às Permissionárias a 
cobrança de tarifa excedente ao crédito eletrônico fixado 
nos termos dos artigos 1º. e 2º., deste Decreto durante o 
prazo estipulado nos termos do “caput” do presente artigo.

Art. 4º Os usuários do Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Município que preencherem as condições 
estabelecidas nos termos da Lei Municipal nº. 1.234, de 13 
de junho de 2012, sendo, portanto, considerados 
estudantes para fins do benefício da tarifa de transporte 
coletivo, pagarão 50% (cinquenta por cento) do valor da 
tarifa fixada nos artigos primeiro e segundo deste 
instrumento, conforme previsão disposta nos termos do 
art. 2º., da Lei nº. 1.234/2012.

§ 1º A validade dos créditos fixada no “caput” do art. 3º., do 
presente Decreto estender-se-á à meia passagem 
estudantil, sem prejuízo ao limite da cota mensal fixada 
nos termos do § 4º., do art. 7º., da Lei nº. 1.234/2012.

§ 2º  A infração ao direito previsto no “caput” sujeitará os 
Permissionários às penalidades previstas nos 
instrumentos que regulam o serviço de transporte público 
objeto do presente Decreto. 

Art. 5º As Pessoas Idosas que preencherem as condições 
estabelecidas nos termos do § 2º., do art. 230, da 
Constituição Federal, bem como consoante o disposto nos 
termos do “caput” do art. 39, da Lei Federal nº. 
10.741/2003, terão o acesso gratuito ao Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Município.

§ 1º Para fins de comprovação da idade mencionada no 
“caput” do presente artigo, bem como de acesso aos 
veículos integrantes do Sistema de Transporte Público 
Coletivo, a Pessoa Idosa deverá apresentar 
preferencialmente sua identidade civil ou, na 
impossibilidade deste, qualquer documento pessoal que 
faça prova da sua idade e seja capaz de comprovar sua 
identificação pessoal por meio de foto, conforme § 1º, do 
art. 39, da Lei Federal nº. 10.741/2003.

§ 2º O direito ao acesso gratuito previsto nos termos do 
“caput” e § 1º do presente artigo, não se limita ou 
condiciona à reserva de vagas estabelecida nos termos do 
§ 2º., do art. 39, da Lei Federal nº. 10.741/2003, a qual 
refere-se ao assento preferencial a ser destinado à 
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DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2015

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 JAILCE SOBRAL DE ANDRADE  SILVA ,  
para o Cargo de Secretária, Símbolo GES-I, na estrutura 
da Secretaria de Governo, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10  DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO
 

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2015

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 CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS,  
para o Cargo de Subsecretário, Símbolo GES-IA, na 
estrutura da Secretaria de Governo,  a partir da presente 
data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10  DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0502239-
94.2014.8.05.0039 convoca o(a) candidato(a) Jean 
Carlo Barbosa de Souza, habilitado(a) para o cargo de 
MOTORISTA CLASSE D-ORLA, para comparecer na 
Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – 
Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba) no 
período de 20, 21, 22, 23, 24/07/2015  no horário de 
09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00 para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: Diploma (para cargos de nível superior), Carteira 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2015

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 A PEDIDO SERGIO BASTOS PAIVA, do 
Cargo de Secretário, Símbolo GES-I, da estrutura da 
Secretaria de Governo,  a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO 

DECRETO DE 09 DE JULHO DE 2015

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 CLAUDECIO TAROBA SOARES DE 
JESUS, do Cargo de Diretor Superintendente, Símbolo 
GES I, da estrutura da Superintendência de Trânsito e 
Transporte, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09  DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO 

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2015

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 JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE ,  para o 
Cargo de Diretor Superintendente, Símbolo GES- I, na 
estrutura da Superintendência de Trânsito e Transporte, a 
partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10  DE JULHO DE 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO 

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição do candidato e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da convocação de nomeação.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 10 DE JULHO  DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 014/2015
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca a candidata 
aprovada e classificada no concurso público nº 001/2013, 
para o cargo de MÉDICO HEMATOLOGISTA, conforme 
relação abaixo, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24/07/2015, das 
09h00 às 12h00 e das 13h30min às 16h00, à Rua 
Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira Dias 1° andar – 
Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: Diploma (para cargos nível superior), Certificado 
de Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital 
de abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de conclusão 
do curso referente à escolaridade mínima exigida para a 
função com pré-requisito/escolaridade de nível 
fundamental, médio, técnico ou superior, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, título de 
eleitor (frente e verso), certidão de quitação eleitoral, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores de 
21 anos), certidão de nascimento, casamento ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos convocados deverão 
as suas expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame caso 
o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do 
edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 a candidata convocada deverá apresentar os 
seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

do Conselho Regional respectivo ou no órgão que 
regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, ou 
técnico, expedida por Instituição de ensino autorizada por 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, 
título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CTPS - 
carteira profissional (págs. da foto e o verso), Carteira 
Nacional de Habilitação, quando o cargo exigir, 
comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar 
também os exames médicos nos termos do item 17 do 
edital de concurso público n° 001/2010 conforme período 
e horários relacionados abaixo. Estas etapas são de 
caráter eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura 
do concurso público n° 001/2010.
.
Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário 
de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual 
com ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de 
acuidade visual com ou sem correção devidamente 
emitida por médico profissional, raio X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de 
próstata (homens).

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: ATÉ O DIA 
14/08/2015

ATENÇÃO: INFORMAMOS AO CANDIDATO QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI – BA A PARTIR DO DIA 
21/07/2015 DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819 – 
3622 8622 APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

CONVOCADO:

MOTORISTA CLASSE D- ORLA

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima mencionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2010. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir 10/07/2015
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PORTARIA N° 252/2015
SERVIDOR: Dalva Santana
CADASTRO: 3603-1     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 253/2015
SERVIDOR: Cristina Glads D. da Costa
CADASTRO: 7918-0    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 06/05/2004
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 255/2015
SERVIDOR: Ana Paula G. dos Reis
CADASTRO: 60067-8     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2008 a 29/12/2013
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 256/2015
SERVIDOR: Elisete Mascarenhas dos Santos
CADASTRO: 9690-6     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2000 a 01/03/2005
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 257/2015
SERVIDOR: Miriam Ramos de Freitas
CADASTRO: 60826-6     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 22/02/2010 a 06/03/2015
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 258/2015
SERVIDOR: Helenir de Oliveira Bastos 
CADASTRO: 8120-2     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2005 a 07/05/2010
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 259/2015
SERVIDOR: Merces Moncorvo de Lima 
CADASTRO: 8022-4     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1999 a 01/08/2004
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 261/2015
SERVIDOR: Rita de Cassia L. Tavares 
CADASTRO: 4977-8     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 25/05/2010 a 29/06/2015
GOZO: A partir de 15 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 263/2015
SERVIDOR: Paulo César Fonseca de Oliveira 
CADASTRO: 2522-0     Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 346/2015
SERVIDOR: Elisete Santos Fagundes
CADASTRO: 36685-3   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2014 a 28/02/2015
GOZO: 20 dias de 01/06 a 20/06/2015

PORTARIA N° 347/2015

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

Convocado:

MÉDICO HEMATOLOGISTA  

DISPOSIÇÕES FINAIS:

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

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 10/07/2015.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE JULHO DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
  SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 231/2015
SERVIDOR: Glece Oliveira Santos
CADASTRO: 8907-0     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 29/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 232/2015
SERVIDOR: Marcia Nascimento Neves
CADASTRO: 9110-2     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 20/03/2010
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 240/2015
SERVIDOR: Raimunda Batista de Brito
CADASTRO: 9432-4     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 26/09/2006 a 08/10/2011
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.

PORTARIA N° 245/2015
SERVIDOR: João Paulo S. da Silva
CADASTRO: 61294-4     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/02/2010 a 01/02/2015
GOZO: A partir de 03 de Agosto de 2015.
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ausentes os mot ivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º O reconhecimento desta imunidade diz respeito 
apenas aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição 
municipal acima descrito, e não a todos os tributos 
municipais.

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

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos para exercícios 
pretéritos.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 03 DE JULHO DE 2015.

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N° 018/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

D e t e r m i n a  p r a z o  e  r e g u l a m e n t a  
procedimentos para solicitação de isenção do 
Imposto Predial e territorial Urbano dos 
Imóveis residenciais de Servidores Públicos 
Municipais, para o exercício de 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e em consonância com o Código 
Tributário Municipal, 

RESOLVE:

Art. 1° Determinar que o pedido de Isenção do Imposto 
Predial e territorial Urbano (IPTU), do imóvel residencial, 
do servidor público municipal, para o exercício de 2016, 
deverá ser protocolado de 01 de agosto até o dia 30 de 
outubro do exercício em curso, em conformidade com o 
art. 103, II, da Lei 1.039/2009. 

Art. 2° Os documentos necessários à solicitação são:

I- Para pedido inicial:
a) cópia autenticada do comprovante de 

propriedade do imóvel;
b) certidões, em nome do servidor e do seu 

cônjuge (se for o caso), de lançamento 
dos cartórios de registros de imóveis do 
1° e 2° Ofícios desta Comarca;

c) cópia autenticada da Certidão de 
Casamento, cópia autenticada da 
Certidão de Óbito, se for o caso;

d) cópias autenticadas da Carteira de 
Identidade – RG e do Registro no 
Cadastro de Pessoa Física – CPF, e 
comprovante de residência do servidor 
requerente;

SERVIDOR: Luciane Alves Santos
CADASTRO: 61885-7   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 25/10/2011 a 24/10/2012
GOZO: 20 dias de 22/06 a 11/07/2015

PORTARIA N° 348/2015
SERVIDOR: Alessandra Henry Dorea
CADASTRO: 60301-0   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 09/03/2014 a 08/03/2015
GOZO: 20 dias de 03/08 a 22/08/2015

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Bruno Helasio Amorim de Oliveira
CADASTRO: 62774-3 Lotação: PGM
FUNÇÃO: Procurador do Município  Nível: I-B
Para: Procurador do Município  Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 29 de Maio de 2015

SERVIDOR: Renan Machado Lima
CADASTRO: 62775-5 Lotação: PGM
FUNÇÃO: Procurador do Município  Nível: I-B
Para: Procurador do Município  Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DATA: retroativo a 29 de Maio de 2015

PORTARIA Nº. 017/2015.
DE 03 DE JULHO DE 2015.

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

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais e considerando o disposto no art. 150, inciso VI, “b” 
da Constituição Federal de 1988, e do art. 189, inciso IV da 
Lei nº. 1039/09, e do teor do Processo Administrativo nº 
17597, de 04 de novembro de 2014,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
referente ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e 
TLC/TRSD – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares vinculados à IGREJA 
BATISTA BETEL, inscrita no CNPJ sob o nº. 16. 
109.977/0010-81, Cadastro Imobiliário nº 39753, com 
sede na Rua Goiás, nº 145, Centro, Camaçari/Bahia, CEP: 
42.805-200, conforme permissivo legal previsto no art. 
150, inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988 e art. 
189, inciso IV da Lei nº. 1039/09, 

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA
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Parágrafo Único.  Os contribuintes que ainda não 
possuam senha de acesso ao sistema tributário eletrônico 
municipal deverão se dirigir a Coordenadoria de Cadastro 
Mobiliário munidos da documentação descrita no § 3º do 
Artigo 4º da Portaria nº 19 de 5 de Junho de 2013.

Art. 3º.  Para emissão das NFSe, os contribuintes 
elencados no Art. 1º, deverão utilizar os Códigos de 
Serviço 000000, 000001, 000002 e 000003 que estão 
devidamente correlacionados com os CNAE's correlatos 
àquelas hipóteses de não incidência previstas nos 
subitens vetados da Lei Complementar nº 116/2003.

Art. 4º.  Para os Códigos de Serviços listados no Art. 2º, a 
alíquota cadastrada no Sistema Tributário corresponde a 
0% (zero por cento), o que caracteriza a não incidência do 
ISS.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

       CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

                   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 21/07/2015

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro 
Junior
Recurso nº                 259/2014
Processo nº         24009/2012
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:       SINDICATO DO GRUPO FISCO DA 
PREFEITURA DE CAMAÇARI 
Assunto:                              Baixa de Inscrição Municipal

Recurso nº                  380/2015
Processo nº         01796/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:                      ESTACIO BAHIA GUIMARÃES 
Assunto:      Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº            381/2015
Processo nº        12815/2014
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:     IVAN SERGIO NUNES SILVA
Assunto:            Cancelamento de Tributo

e) número da inscrição imobiliária objeto do 
pleito.

II- Para pedido de renovação:
a) cópia da certidão de isenção do exercício 

de 2015;
b) cópia autenticada da Carteira de 

Identidade – RG e do Registro no 
Cadastro de Pessoa Física – CPF, e 
comprovante de residência do servidor 
requerente.

c) cópia autenticada da certidão de 
casamento, ou de óbito se for o caso

Art. 3° A solicitação deverá ser requerida junto às Centrais 
de Atendimento Municipal (CAM) para formação de 
processo. Posteriormente, o mesmo será encaminhado à 
Secretaria de Administração (SECAD) para identificação 
cadastral atualizada do servidor requerente. Após, os 
autos serão encaminhados à Coordenadoria de 
Arrecadação e Fiscalização (CAF-SEFAZ) para instrução 
do pedido e seqüencialmente para a Coordenadoria de 
Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda (CDA-
SEFAZ). Por fim, o relatório elaborado pela CAF-SEFAZ 
será a apreciado pelo Secretário da Fazenda (GABIS-
SEFAZ), para deferimento ou não do pleito.  

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 08 DE 
JULHO DE 2015.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 002/2015
DE 15 DE JULHO DE 2015.

Dispõe sobre esclarecimentos pertinentes à 
emissão de NFSe - Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica - com a utilização dos Códigos de 
Serviço 000000, 000001, 000002 e 000003, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe competem e à luz do Código 
Tributário Municipal, e respeitando o disposto no Art. 22 do 
Decreto 5397, de 27 de junho de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º.  Aos contribuintes prestadores de serviço 
enquadrados nas hipóteses de não incidência do ISS – 
Imposto Sobre Serviços de quaisquer natureza - 
inicialmente previstos nos subitens 3.01, 13.01 e 17.07 da 
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003 e vetados pela Mensagem de nº 362, de 
31 de julho de 2003, encaminhada pela Presidência da 
República ao Senado Federal, fica autorizado o seu 
credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica 
através de usuários e senha do Sistema Tributário 
Municipal.
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Junior
Recurso nº            353/2015
Auto de Infração nº        14671/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  BOTICA COM. FARMACEUTICA LTDA.
Interessado:Leonardo Sperb de Paola – OAB/PR 16015
Assunto:                  ISSR
Autuante:            Reinaldo Passos Moreira 

Recurso nº                  382/2015
Processo nº         09593/2012
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:                MARIA DE LOURDES F. TEIXEIRA 
Assunto:                     Recadastramento Setor 99

Recurso nº                   383/2015
Processo nº          16811/2011
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                NARCIZO PEREIRA DOS SANTOS 
Assunto:                     Recadastramento Setor 99

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso nº                  387/2015
Processo nº         06226/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                  MARIA MARIOSA DE LIMA SILVA 
Assunto:        Inscrição no Cadastro Imobiliário (IPTU)

Recurso nº                  388/2015
Processo nº         01571/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  ASSOCIAÇÃO DIVULGADORA DO ENSINO 
DI VINO 
Assunto:      Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                  340/2015
Processo nº         21327/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                    Celia Virginia B. Santos da Silva
Assunto:                              Baixa de Inscrição Mobiliária

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso nº                  392/2015
Processo nº         10550/2015
Recorrido:             RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA 
Interessado     Roseneide Gonçalves
Assunto:                                    Consulta Juridica

Recurso nº                  393/2015
Processo nº         10552/2015
Recorrido:             RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA 
Interessado    Roseneide Gonçalves
Assunto:                                               Consulta Juridica

Recurso nº                  394/2015
Processo nº         08110/2011
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:                    JOÃO VELOSO DOS SANTOS 
Assunto:                                 Recadastramento Setor 99

   
Camaçari – BA, 16 de julho de 2015.

Dalton Cavalcante Reis             Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho           Secretária do Conselho

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso nº            384/2015
Processo nº         15092/2013
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:   PAULO ROBERTO PINHEIRO NUNES
Assunto:       Baixa de Inscrição Mobiliária

Recurso nº           385/2015
Processo nº       10514/2014
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:  EDIMAR DE JESUS BARBOSA
Assunto:       Baixa de Inscrição Mobiliária

Recurso nº            386/2015
Auto de Infração nº        00133/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido:   CONSTRUTORA KAZZA LTDA 
Assunto:                   ISSH
Autuante:         Clivio Sady

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso nº             525/2014
Processo nº         17453/2005
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:       JURANDI BATISTA SANTOS
Assunto:          Recadastramento Setor 99

Recurso nº            390/2015
Processo nº        00470/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      ANTONIO DOREA DE TEIVA E ARGOLLO
FILHO
Assunto:   Baixa de Debito do ISS

Recurso nº             391/2015
Processo nº         19839/2014
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:             PAULO JOSÉ BAHIA DE SOUZA
Assunto:       Baixa de Inscrição Mobiliária

Camaçari – BA, 16 de julho de 2015.

Dalton Cavalcante Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 23/07/2015

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro 
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Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÀREA ORIGINAL - LOTE 10

Inicia-se a descrição desde perímetro no vértice P1/P2 
medindo 50,00 m (cinqüenta metros), confrontando-se 
com a Gleba nº09; P2/P3 medindo 20,00m, confrontando-
se com a Gleba n°25; P3/P4 medindo 50,00m, 
confrontando-se com a Rua da Independência; P4/P1 
medindo 20,00m,  confrontando-se com a Rua da Dom 
Pedro I; perfazendo uma área de 1.000,00m² e um 
perímetro de 140,00m.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficam 
assim descritas e caracterizadas:

LOTE  10 A

Inicia-se a descrição desde perímetro no vértice P1/P2 
medindo 20,00m, confrontando-se com o lote 10B; P2/P3 
medindo 36,00m, confrontando-se com a rua da 
Independência; P3/P4 medindo 20,00m, confrontando-se 
com a rua  Dom Pedro I; P4/P1 medindo 36,00m, 
confrontando-se com a Gleba nº 09; perfazendo uma 
área de  720,00 m² e um perímetro  de 112,00m.

LOTE 10 B

Inicia-se a descrição desde perímetro no vértice P1/P2 
medindo 20,00m, confrontando-se com a Gleba n°25; 
P2/P3 medindo 14,00m, confrontando-se com a rua da 
Independência; P3/P4 medindo 20,00m, confrontando-se 
com o lote 10A; P4/P1 medindo 14,00m, confrontando-se 
com a Gleba nº 09; perfazendo-se uma área de 280,00m² 
e um perímetro de 68,00m.                                       
                      
 Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

                

PORTARIA Nº 050/2015 
DE 08 DE JULHO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, 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, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 9.474/2014, de 09 de junho 
de 2014, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 

RESOLUÇÃO N° 116/2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 512/2014, relativo ao Processo nº 
13770/2014, que tem como Contribuinte Interessado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI , na sessão 
ordinária realizada no dia 24/03/2015, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o Voto proferido pelo(a) 
Relator(a), NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE 
OFÍCIO e MANTER a Decisão da PRIMEIRA 
INSTÂNCIA que julgou PROCEDENTE.

Camaçari, 13/07/2015.

Dalton Cavalcanti Reis
Presidente do Conselho

Cad. 39.699-2

PORTARIA Nº 042/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área, designada 
pelo nº 10, medindo 1.000,00m², originária 
do desmembramento do “Sitio Bom 
Jardim”, situada num lugar denominado 
“Duas Irmãs”, no Distrito de Abrantes, 
Município de Camaçari, em 02 (duas) 
novas áreas, sendo: LOTE 10-A com 
720,00 m² e LOTE 10-B com 280,00m² ,  
na forma que indica”.

A SECRETÁRIA 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 2013, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
17.077/2014, assim como as demais disposições de 
Direito pertinentes,

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, 
designada Área nº10, medindo 1.000,00m², originária do 
desmembramento do “Sitio Bom Jardim”, situado num 
lugar denominado “Quatro Irmãs”, no Distrito de Abrantes,  
Município de Camaçari, em 02 (duas) novas áreas, sendo: 
LOTE 10-A com 720,00m² e  LOTE 10-B com 280,00m². 

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade do Sr. ADELSON DE JESUS NEVES, 
devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 
37.796, inscrição municipal nº 2012477.

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
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descartando os resíduos sólidos e orgânicos em locais 
adequados; XVII - realizar vistorias periódicas nas caixas 
de drenagem pluvial mantendo-as sempre limpas, 
desobstruídas e devidamente identificadas; XVIII - no caso 
de resíduo classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; 
XIX - os recipientes vazios e/ou danificados das tintas 
utilizadas deverão ter destinação final para os fabricantes, 
visando a reciclagem desse material; XX - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequados e compatíveis com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XX - implantar Programa de 
Educação Ambiental - PEA, para os funcionários da 
empresa, contemplando: a) regras básicas de segurança, 
a serem implantadas nas atividades desenvolvidas; b) 
importância da utilização correta de EPI, como   medida de 
proteção  à saúde; c)  minimização  de  resíduos,  
priorizando    reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência; XXI - implantar e manter 
atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, buscando sempre a redução do grau 
de riscos; XXII - apresentar semestralmente à 
CMA/SEDUR, relatório das atividades do PEA e do PPRA; 
XXIII - cumprir as Normas Regulamentadoras do 
Ministério de Trabalho e Emprego: a) NR 11 - transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de materiais); 
b) NR6 - equipamentos de proteção individual; c) NR 9 - 
riscos ambientais; d) NR 15 - operações insalubres; XXIV - 
comunicar de imediato à SEDUR a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação resultante das atividades desenvolvidas, 
que afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na área 
de influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XXV - 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 de setembro de 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 O não atendimento dos condicionantes implicará o 
cancelamento desta Licença.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa BRASCON CONTAINERS LTDA. - EPP, inscrita 
no CNPJ sob nº 07.183.490/0001-58, com sede na 
Avenida Jorge Amado, (antiga Avenida Leste), s/n, Quadra 
B, Lotes 09, 10 e 11, POLOPLAST, nas coordenadas UTM 
P1: 575.577W; 8.596.121S; P2: 575.583W; 8.596.096S; 
P3: 575.576W; 8.596.081S; P4: 575.498W; 8.596.060S; 
P5: 575.486W; 8.596.071S; P6: 575.480W; 8.596.096S, 
inserida na Zona de Transformação, Comércio e Serviços - 
ZTCS da Macrozona CA-ZU. 1 - SEDE, Camaçari-BA, 
conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de fabricação, manutenção e 
locação de contêineres e andaimes, em uma área total de 
3.874,10 m². Esta portaria está sendo concedida, 
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 de forma preventiva, em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - construir 
caixa separadora óleo-água, com direcionamento para o 
sistema de drenagem pluvial existente na área dos 
compressores; III) construir baias nas áreas de disposição 
de escória do material utilizado no processo de 
jateamento; IV - dispor de piso em concreto 
impermeabilizado e com drenagem dos efluentes 
direcionada para o sistema separador de água/óleo, na 
área de disposição dos compressores de ar; V - revestir as 
cabines de pintura com material que possibilite melhor 
iluminação; VI - adotar piso impermeabilizante e canaletas 
de contenção na área da pintura; VII - utilizar o sistema de 
exaustão, adequado ao trabalho realizado no ambiente 
fechado (cabine de jateamento e cabine de pintura), com 
filtros eficientes que possibilitem a retenção do material 
particulado; VIII - direcionar os efluentes domésticos para 
fossa séptica com sumidouro, de acordo com a norma 
técnica NBR - 7229 da ABNT; IX - manter documentação 
comprobatória do serviço de limpeza de fossa, em seus 
arquivos, para fins de fiscalização; X - implantar sistema 
para redução de ruídos nas atividades de jateamento e 
pintura, devidamente acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART do técnico que elaborou; 
XI - adotar normas de segurança, higiene industrial e 
saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; 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 situações de emergência; XIV - 
apresentar, no prazo de sessenta dias, para a aprovação 
da CMA/SEDUR, Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos – PGRS, contemplando, todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), a quantidade, a classe, o 
local de geração, o acondicionamento/armazenamento e 
a destinação final; XV - armazenar temporariamente os 
resíduos sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com 
a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I e encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim; XVI - manter a área do empreendimento limpa, 
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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 trinta dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, 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 - operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, nas 
áreas de abastecimentos, lavagens de veículos e troca de 
óleo; XVII - o óleo retido e coletado periodicamente deverá 
ser enviado para re-refino por empresas com Licença 
Ambiental e credenciadas pela ANP; XVIII - informar 
imediatamente à CMA/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 - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença, no 
caso de alteração do projeto apresentado; XXIII - elaborar 
e implementar programas coletivos, relacionados à saúde 
e segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, e, quando 
necessária, adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização 
de equipamentos de proteção individual - EPI; XXIV - 
manter a SEDUR atualizada quanto às alterações de 
consumo de água e energia elétrica, com a apresentação 
das cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XXV - apresentar todas as certificações do 
IMETRO e da ANP, no ato de renovação desta licença. 
 
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.

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº051/2015
DE 08 DE JULHO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, 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, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 387/2014, de 10 de janeiro 
de 2014,

RESOLVE

Art.  1.º  – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa COMERCIAL DE PETRÓLEO VERDES 
MARES LTDA., inscri ta no CNPJ sob o nº 
16.319.014/0001-02, localizada na Rodovia BA 099, km 
49, Monte Gordo, Camaçari-BA, inserida na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4, da MACROZONA: MG-
ZU.4 - Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, 
conforme PDDU, Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes (gasolina, etanol, diesel e 
lubrificantes), para veículos automotores, com 
movimentação mensal estimada de até 60m³ (gasolina, 
etanol, diesel e lubrificantes), serviços de troca de óleo, 
lavagem de veículos, lanchonete e delicatessen, instalada 
em uma área de 39.630,87m². Esta licença 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 da 
lavagem de veículos 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, à disposição da fiscalização, 
documentação comprobatória da certificação do IMETRO; 
VIII armazenar o óleo queimado em tanque 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 
sessenta 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 à quantidade, 
c lasse, local  de geração, acondicionamento 
/armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 



acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART do técnico que elaborou; X - adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
da produção, de armazenamento e expedição; XI - 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; XII - realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; XIII - 
disponibilizar de imediato, para conhecimento dos 
funcionários, a edição mais recente da Ficha de Informação 
de Segurança de Produtos Químicos -  FISPQ, nos locais de 
manuseio dos produtos químicos; XIV - manter os rótulos, 
com a composição, recomendações de socorro imediato e o 
símbolo de perigo correspondente, nos  recipientes dos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho; XV - apresentar, no prazo 
de sessenta dias, para a aprovação da CMA/SEDUR, Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, 
papel de escritório, resíduos oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre outros), a 
quantidade, a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/armazenamento e a destinação final; XVI 
- armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11.174, para o armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12.235, para 
armazenamento de resíduos classe I e encaminhá-los 
posteriormente para destinação final, em instalações com 
licença ambiental para tal fim; XVII - manter a área do 
empreendimento limpa, descartando os resíduos sólidos e 
orgânicos em locais adequados; XVIII - realizar vistorias 
periódicas nas caixas de drenagem pluvial mantendo-as 
sempre limpas, desobstruídas e devidamente identificadas; 
XIX - no caso de resíduo classe I, requerer ao INEMA a 
competente Autorização de Transporte de Resíduos 
Perigosos - ATRP; XX - os recipientes vazios e/ou 
danificados das tintas utilizadas deverão ter destinação final 
para os fabricantes, visando a reciclagem desse material; 
XXI - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XXII - implantar 
Programa de Educação Ambiental - PEA, para os 
funcionários da empresa, contemplando: a) regras básicas 
de segurança, a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde; c) minimização de 
resíduos, priorizando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência; XXIII - implantar e manter 
atualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA, buscando sempre a redução do grau de riscos; XXIV 
- apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das 
atividades do PEA e do PPRA; XXV - cumprir as Normas 
Regulamentadoras do Ministério de Trabalho e Emprego: a) 
NR 11 - transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais); b) NR6 - equipamentos de proteção 
individual; c) NR 9 - riscos ambientais; d) NR 15 - operações 
insalubres; XXVI - comunicar de imediato à SEDUR a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXVII - requerer 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JULHO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 052/2015
DE 15 DE JULHO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, 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, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 3.890/2015, de 12 de março 
de 2015, 

RESOLVE:
 

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de três anos, à CAMAÇARI INDÚSTRIA 
DE PISCINAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
04.306.190/0001-20, com sede na Via Parafuso, s/n, km 
14,5, Camaçari-BA, nas coordenadas UTM 575.031; 
8.593.335, inserida na poligonal da Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços - ZECS, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, 
para a atividade de fabricação de artefatos de material 
plástico, piscinas, com capacidade produtiva instalada de 
150 unidades de produtos por mês, numa área total 
construída de 1.451,45 m². Esta Licença está sendo 
concedida, 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 de forma preventiva, em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - construir: a) 
caixa separadora óleo-água, com direcionamento da água 
para o sistema de drenagem pluvial existente na área dos 
compressores; b) baias nas áreas de disposição de escória 
do material utilizado no processo de jateamento; III - dispor 
de piso em concreto impermeabilizado e com drenagem dos 
efluentes direcionada para o sistema separador de 
água/óleo, na área de disposição dos compressores de ar; 
IV - revestir as cabines de pintura, com material que 
possibilite melhor iluminação; 
V - adotar, piso impermeabilizante e canaletas de contenção 
na área da pintura; VI - utilizar o sistema de exaustão, 
adequado ao trabalho realizado no ambiente fechado 
(cabine de jateamento e cabine de pintura), com filtros 
eficientes que possibilitem a retenção do material 
particulado. Adequar o sistema no prazo de noventa dias; VII 
- direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR - 7229 da 
ABNT; VIII - manter documentação comprobatória do 
serviço de limpeza de fossa, em seus arquivos, para fins de 
fiscalização; IX - implantar sistema para redução de ruídos 
nas atividades de jateamento e pintura, devidamente 
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previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro de 
2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de  competênc ia  da Secre tar ia  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 15 DE JULHO DE 2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 053/2015
DE 15 DE MAIO 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, 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, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 20.157/2014, 03 de dezembro 
de 2014, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos à empresa YANSÃ 
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
SERVIÇOS LTDA. ,  inscr i ta  no CNPJ sob nº  
97.430.284/0001-98, localizado na Rua do Contorno, 
s/n, Bairro Dois de Julho, inserido na Zona de Ocupação 
Consolidada - CA ZU - 1, Distrito Sede, Camaçari-BA, 
conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis líquidos, lubrificantes para veículos 
automotores, serviços de troca de óleo, lavagem de 
veículos, lanchonete e loja de conveniência, com 
capacidade total de armazenamento de combustíveis 
líquidos de 120m³, numa área total de 1.918,00 m² e área 
construída de 528,93 m². Esta licença 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 - 
apresentar a SEDUR, antes do inicio da operação, o registro 
do posto na ANP, conforme Resolução CONAMA Nº 273, de 
29 de novembro de 2000, e Projeto de Combate a Incêndio, 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia; III - 

instalar tanque ecológico (jaquetado), conforme Norma da 
ABNT - NBR 13.312, NBR 13.212 e NBR 13.785; IV - os 
equipamentos a serem instalados deverão ser certificados 
pelo IMETRO; V - manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória da certificação 
do IMETRO; VI - operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo, e conjunto de canaletas, nas áreas 
de abastecimento, lavagens de veículos e troca de óleo; VII - 
encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VIII - realizar a caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadoras água-óleo em 
dois pontos, cada uma, antes e depois do tratamento; IX - 
monitorar os efluentes utilizando os parâmetros, pH, DQO, 
óleos, graxas e sólidos em suspensão; X - 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; XI - 
encaminhar o esgoto doméstico para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT; XII - manter 
em seus arquivos a documentação comprobatória do 
serviço de manutenção da fossa; XIII - armazenar o óleo 
queimado em tanque 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; XIV - o óleo retido e coletado periodicamente 
deverá ser enviado para re-refino por empresas com 
Licença Ambiental e credenciadas pela ANP; XV - manter 
em seus arquivos, à disposição da fiscalização, 
documentação comprobatória do destino do óleo queimado; 
XVI - apresentar, no prazo de sessenta 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 à quantidade, classe, local de geração, 
acondicionamento/armazenamento e destinação final de 
cada um deles; XVII - 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 proibida a 
queima ou disposição aleatória; XVIII - promover 
previamente ao descarte ou reutilização das embalagens de 
lubrificantes, o completo escoamento dos resíduos, através 
de perfuração e amassamento, impossibilitando a sua 
reutilização, conforme normas ABNT NBR 12235 e NBR 
11174; XIX - apresentar no prazo de trinta dias, para a 
aprovação da CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA; XX - elaborar e implementar programas 
coletivos, relacionados à saúde e segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e controle 
da fonte de risco, e quando necessária, adoção de medidas 
de proteção individual, incluindo, diminuição do tempo de 
exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual - EPI; XXI - apresentar as notas fiscais de compra 
dos tanques de armazenamento, inclusive do tanque de óleo 
queimado; XXII - 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; XXIII - 
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; XXIV - informar imediatamente à 
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CMA/SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 
promovendo a remediação de toda a área contaminada; 
XXV - realizar apenas descarga selada, nas operações de 
transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 
permanentemente l impas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; 
XXVI - manter a SEDUR atualizada quanto às alterações de 
consumo de água e energia elétrica, com a apresentação 
das cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XXVII - apresentar todas as certificações, do 
IMETRO e da ANP, no ato de renovação desta licença; 
XXVIII - dispor cópia do Plano de Emergência, em local 
visível e de fácil acesso, para fins de fiscalização e no caso 
de situação de risco; XXIX - realizar treinamento específico 
com os funcionários, para procedimentos em caso de 
situações emergenciais; XXX - 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 
ambienta l ,  de competência da Secretar ia 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 15 DE JULHO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 002/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais. 
                                                

RESOLVE

Revogar a Portaria 007/2013 para indicar os servidores que 
serão responsáveis a partir desta data, pelo processo de 
seleção dos beneficiários do “Programa Minha Casa, Minha 
Vida” – PMCMV, na Coordenação da Habitação no 
Município de Camaçari, conforme segue: 

Coordenação Geral  e Mediação com a Caixa e com a 
CCGTI (site de transparência do programa MCMV): 

· Paulo Sergio Pedreira Passos, Subsecretário – 

Matrícula nº 39849
Assistente da Coordenação MCMV:

· Santiane Araujo Godinho Cruz, Gerente - Matrícula 

nº 39664  

· Ednance Brito de Lima da Cruz, Assessor Técnico – 

Matrícula 39316

CCGTI  (PMCMV)
Atendimento:

· José dos Santos, supervisor de serviços - 

Matrícula nº 39420

· Anilton José Maturino dos Santos - Matrícula nº 

39544

· Antonivaldo Lopes dos Santos - Matrícula nº 

39566

Entrevistas para Seleção de Beneficiários 
(ASSISTENTES SOCIAIS)

· Maria Luciene Nuno de Souza Bandeira, gerente - 

Matrícula nº  38775

· Joelma Santos Montenegro, Secretário Executivo 

V – Matrícula nº  63335

· Maria das Graças Gutierrez de Almeida, 

Secretario Executivo IV -  Matrícula nº 39466

Cadastro Único (Cadunico)

· Roberval  Pinto de Carvalho - Matrícula nº 39558

· Dayane  Katrícia A. Fagundes - Matrícula nº 39041

· Patrícia Rosa dos Santos Moura - Matrícula nº 

39318

Elaboração de Dossiê

· Natália Santos de Souza, Secretária Executiva III - 

Matrícula nº  39536

· Ledir Pinheiro da Silva, (empresa 

terceirizada/ACMAV) 

· Rita de Cássia Rosa dos Santos (empresa 

terceirizada/ACMAV)

· Luciana dos Santos de Souza Santana (empresa 

terceirizada/ACMAV)

· Carla Lidiane Alexandrino Santos (empresa 

terceirizada/ACMAV)

· Mariza Lima Silva, Assessor IV- Matrícula  nº 

39686

Conectividade

· Ednance Brito de Lima da Cruz, Assessor Técnico 

II – Matrícula n º  39316

Digitação

· Leonardo Ferreira de Sena, Gerente IV, Matrícula  

nº 39035

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
HABITAÇÃO, em 09 de junho de 2015.
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JOÃO BOSCO QUIRELLI
Secretário da Habitação

PORTARIA Nº. 014/2015
DE 01 DE JULHO DE 2015

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3.066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o anexo da portaria nº. 017/2014 de 08 de 
maio de 2013, alterada pelas Portarias 003/2014 de 01 de 
abril de 2014, Portaria nº 005/2015 de 01 de abril, e Portaria 
010/2015 de 04 de maio de 2015, no qual relaciona os 
servidores efetivos para a função de supervisores nas 
Unidades de Saúde da família do Município de Camaçari, 
conforme preceitua a Lei Municipal 1.109/2010, decreto 
4925/2010 alterado pelo Decreto 5126/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura, revogada as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2015.

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO DA PORTARIA 014/2015

FICA ANEXA NOVA RELAÇÃO DOS SUPERVISORES 
DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA:

1 - ANDREA RAMOS PITTA, ASSISTENTE SOCIAL, 
MATRICULA Nº 9773;
2 - BARBARA DE SOUZA MARIANO, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 62640;
3 -CLECIA DE CARVALHO FABIANO, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 62385;
4 - DENISE DE SOUZA SANTOS, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 63023;
5 - DOMICIO URBANO SOUZA, ENFERMEIRO, 
MATRICULA Nº 61050;
6 - EMANUELA DA CUNHA AMORIM BRANDAO, 
ODONTOLOGA, MATRICULA Nº 62423;
7 - GLEICE NUNES SOARES, ENFERMEIRA, 

MATRICULA Nº 60514;
8 - JULIANA SOARES SANTOS ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 61234;
9 - MARCIA SANTOS CRUZ, ENFERMEIRA, MATRICULA 
Nº 9924;
10 - MARIA TEREZA DE J. D. RODRIGUES, ASSISTENTE 
SOCIAL, MATRICULA Nº 60014;
11 – LIDIANE TEREZA DOS SANTOS, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 62941-6;
12 – TAMY SIRAISI FONSECA, ODONTÓLOGA, 
MATRICULA Nº 60489;
13 - TICIANE MOTA SAMPAIO, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 62549;
14 - WILKER GUERRA GOMES, ENFERMEIRO, 
MATRICULA Nº 60423;
15- SANDRA REGINA SALDANHA, ASSISTENTE 
SOCIAL, MATRICULA Nº 60743;
16- RENATA SILVA OLIVEIRA, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 9928-3;
17- RENATA GEORGIA SANTANA, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 63021;
18- ANDREIA MARTINS DE FREITAS, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 63561-1;
19- TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, 
MATRICULA Nº 63604-3;
20 – MARIA ISABEL DE V. BERNARDO DA CUNHA, 
ENFERMEIRA, MATRICULA Nº 63582;
21- LINDINALVA SANTANA VASCO DAS CHAGAS, 
ENFERMEIRA, MATRICULA Nº 60721;
22- CAMILA DA CRUZ ARAUJO FIGUEIREDO, 
ENFERMEIRA, MATRICULA Nº 63584.

PORTARIA Nº.25
DE 09 DE JULHO DE 2015

O Secretário Municipal da Cultura, no uso de suas 
atribuições constantes do art. 33, § 1º da Lei Orgânica do 
Município, observados os arts. 167 da Lei nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e o art. 8º, V, VII e XXII do decreto nº 4489, e 
ainda, considerando a ciência de possíveis irregularidades 
no processo de pagamento referentes ao contrato nº 
193/2013, indicados no Parecer PGMC nº 1108/2015

RESOLVE

Art.1º. Designar os servidores Joelson Ribeiro Macedo, cad. 
038712-3, Cristiano Cruz Alves, cad. 08723-0 e Patrícia 
Granja Oliveira Vieira Lima, cad. 30081-9, o primeiro como 
presidente e o segundo como secretário, para compor a 
Comissão de Sindicância, a afim de apurar os indícios de 
irregularidades envidados no Parecer PGMC nº 1108/2015 e 
elaborar relatório no prazo de 60(sessenta) dias.

Art.2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretário da Cultura

PORTARIA Nº. 238/2015
DE 01 DE JULHO DE 2015

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, MARIA SELMA PINTO 
CONCEIÇÃO DE JESUS, cadastro 10020, do cargo 
comissionado de SECRETARIA EXECUTIVA III, Símbolo 
GAS-V.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 01 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 246/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

RESOLVE

REVOGAR, a designação da servidora ELIANA ALVES 
FEITOSA, cadastro 10010, publicada no Diário Oficial de 
Camaçari nº.  623 de 06 a 12 de junho de 2015, para 
responder interinamente como Assessora de Recursos 
Humanos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, durante o período de gozo de férias da sua Titular, de 
25 de junho a 14 de julho de 2015, a partir do dia 10 de julho 
de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 247/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, no Regimento Interno deste Instituto.

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR o Senhor, DERMEVAL ABRÃO 
FIGUEREDO, cadastro 10003, do cargo comissionado de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 248/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, ELIANA ALVES FEITOSA, 
cadastro 10010, do cargo comissionado de GERENTE, 
Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 249/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, o Servidor, DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, 
cadastro 10051, do cargo comissionado de SECRETARIA 
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EXECUTIVA II, Símbolo GAS-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 250/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, ELIANA ALVES FEITOSA, 
cadastro 10010, do cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 251/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, 
cadastro 10051, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 252/2015
DE 10 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, MARIA SELMA PINTO 
CONCEIÇÃO DE JESUS, cadastro 10020, no cargo 
comissionado de SECRETARIA EXECUTIVA II, Símbolo 
GAS-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 253/2015
                      DE 10 DE JULHO DE 2015.

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

DESIGNAR

A servidora ANA RITA PASSOS PRUDÊNCIO, cadastro 
10056, para responder como Gerente de Gestão de 
Pessoas, do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM.

Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                      PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 257/2015
EM 13 DE JULHO DE 2015.

 
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 MARIA JAQUELINE ROCHA 
FIUZA, cadastro 5404, nomeado no cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 258/2015
EM 13 DE JULHO DE 2015.

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, a Servidora MARIA JAQUELINE ROCHA 
FIUZA, cadastro 5404, nomeado no cargo comissionado de 
ASSESSOR CHEFE, Símbolo GES-I B.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 260/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, THAIZI MACHADO DE 
SANTANA cadastro 10062, do cargo comissionado de 
ASSESSOR TECNICO I, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 261/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, THAIZI MACHADO DE SANTANA 
cadas t ro  10062 ,  do  ca rgo  comiss ionado  de  
COORDENADOR, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 264/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, JOCILENE SENA PESSOA, 
cadastro 10038, do cargo comissionado de GERENTE, 
Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 265/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, JOCILENE SENA PESSOA, 
cadastro 10038, no cargo comissionado de ASSESSORA 
TÉCNICA I, Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.
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RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 267/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, o Servidor, LUIZ MAGNO DE CARVALHO 
JR, cadastro 61342, do cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 268/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, LUIZ MAGNO DE CARVALHO JR, 
cadastro 61342, do cargo comissionado de GERENTE, 
Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 270/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, BLENDA DA SILVA DE SOUZA, 
cadastro 10050, do cargo comissionado de SECRETARIA 
EXECUTIVA III, Símbolo GAS-V.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 271/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, BLENDA DA SILVA DE SOUZA, 
cadastro 10050, no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 273/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, ELIZANA SANTOS, cadastro 
10065, do cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II, 
Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

PÁGINA 29PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº 628 - de 11 a 17 de Julho de 2015 - 



RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 274/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, a Servidora, ELIZANA SANTOS, cadastro 
10065, no cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO I, 
Símbolo GES-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 275/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, o Servidor, CLEITON DIEGO DOS SANTOS 
LOPES, cadastro 10061, no cargo comissionado de 
SECRETÁRIA EXECUTIVA III, Símbolo GAS-V.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 276/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, CLEITON DIEGO DOS SANTOS 

LOPES, cadastro 10061, no cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 278/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, o Servidor, JOSÉ CARLOS FERREIRA DE 
OLIVEIRA, cadastro 10049, do cargo comissionado de 
ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo GAS-II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 279/2015
DE 13 DE JULHO DE 2015

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, JOSÉ CARLOS FERREIRA DE 
OLIVEIRA, cadastro 10049, no cargo comissionado de 
GERENTE, Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de Julho de 2015.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 13 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº. 282/2015
DE 14 DE JULHO DE 2015.

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

DESIGNAR

A servidora THAIZI MACHADO DE SANTANA, cadastro 
10062, para responder como COORDENADOR DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM.

Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de julho de 2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 14 DE JULHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO DE 2015.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 07 DE JULHO  DE 2015.
                                      

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 98ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos em de maio de 2015.
Extrato da Ata da 98ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 01 de julho de 2015, 
às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, Ponto 
Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 99ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos em maio de 2015.
Extrato da Ata da 99ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 06 de julho de 2015, 
às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, s/n, Ponto 
Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder ao julgamento dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 2ª 
Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

PREGÃO Nº 060/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

PREGÃO Nº 058/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de impressoras para atender as 
unidades da secretaria de saúde do município da 
Camaçari/BA. DATA DA ASSINATURA: 03/07/2015. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

 
PREGÃO Nº 054/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 062/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Eletrônico n.º 028/2014 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é o Registro de Preços 
para Aquisição de Livros Pedagógicos para atender as 
necessidades do acervo das bibliotecas das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, à empresa IMEPH 
– INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, para os 
lotes 01 a 08 com o valor global adjudicado de 
R$1.552.855,40. Data da Homologação: 03/07/2015. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 086/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Detergente 
Enzimático, para atender as Unidades de Saúde e ao Centro 
de Especialidades Odontológicas do município. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 09/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 
PREGÃO Nº 080/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 06/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

PREGÃO Nº 077/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 

 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 033/2015 
(Presencial) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preços 
para Aquisição de Material de Câmeras Digitais 
Fotográficas, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. A 
empresa: ÊNFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA com 
valor global de R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e 
novecentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
01/07/2015. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 

medicamentos diversos, devido a necessidade da 

continuidade das ações em Saúde. DATA DA 

HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2015. WASHINGTON LUIS 

SILVA COUTO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 

suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 066/2015 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 08/07/2015. WASHINGTON LUIS 
SILVA COUTO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

PREGÃO Nº 051/2015 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 

OBJETO: Aquisição de garrafa térmica e purificador de água 

para CAPS IA, devido a necessidade da continuidade das 

ações em saúde do Município de Camaçari - BA. DATA DA 

HOMOLOGAÇÃO: 07/07/2015. WASHINGTON LUÍS 

SILVA COUTO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 

suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:

PREGÃO Nº 250/2014 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de Esteira e Bicicleta Ergométrica, 
Tornozeleiras, Pulseiras de Peso, Aparelho Ultra Som e 
Aparelho Fes, para atender ao CEMPRE (Centro 
Multiprofissional de Reabilitação Física) do Município 
de Camaçari/BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
01/07/2015. WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 014/2015 
(Presencial) – COMPEL - OBJETO: Registro de Preços 
para Aquisição de material de limpeza (detergente líquido 
5l, detergente líquido 500ml, água sanitária, limpador 
multiuso, álcool em gel), para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/07/2015. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATO N.º 183/2015. CONTRATADA: AURINO ALVES DE 
AZEVEDO FILHO EIRELI - EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
058/2015 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de impressoras 
para atender as unidades da secretaria de saúde do município da 
Camaçari/BA. Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 
5.220,00 (cinco mil duzentos e vinte reais). DATA DA 
ASSINATURA: 03/07/2015. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

CONTRATO N.º 190/2015. CONTRATADA: AMOEDO SAPUCAIA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME. PREGÃO Nº 051/2015 
(ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de 
garrafa térmica e purificador de água para CAPS IA, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari - BA. Vencedora do lote 02. VALOR GLOBAL: R$ 
990,00 (novecentos e noventa reais). DATA DA ASSINATURA: 
07/07/2015. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

CONTRATO N.º 180/2015. CONTRATADA: FRATELLI 
COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. 
PREGÃO Nº 250/2014 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de Esteira e Bicicleta Ergométrica, 
Tornozeleiras, Pulseiras de Peso, Aparelho Ultra Som e Aparelho 
Fes, para atender ao CEMPRE (Centro Multiprofissional de 
Reabilitação Física) do Município de Camaçari/BA. Vencedora do 
lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 1.279,76 (um mil duzentos e 
setenta e nove reais e setenta e seis centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 01/07/2015. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 181/2015. CONTRATADA: CORDEIRO 
CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 
EPP. PREGÃO Nº 250/2014 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de Esteira e Bicicleta Ergométrica, 
Tornozeleiras, Pulseiras de Peso, Aparelho Ultra Som e Aparelho 
Fes, para atender ao CEMPRE (Centro Multiprofissional de 
Reabilitação Física) do Município de Camaçari/BA. Vencedora 
dos lotes 01, 02, 04 ,05 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 23.583,00 
(vinte e três mil quinhentos e oitenta e três reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/07/2015. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 147/2015. 
CONTRATADA: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA - ME. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 014/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de 
Preços para Aquisição de material de limpeza (detergente líquido 
5l, detergente líquido 500ml, água sanitária, limpador multiuso, 
álcool em gel), para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Vencedora do lote 01, VALOR UNITÁRIO: R$ 2,26 (dois reais e 
vinte e seis centavos), com valor global de R$ 316.400,00 
(trezentos e dezesseis mil e quatrocentos reais), e para o lote 02, 
VALOR UNITÁRIO: R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos), 
com valor global de R$ 202.500,00 (duzentos e dois mil quinhentos 
reais) perfazendo VALOR GLOBAL R$ 521.900,00 (quinhentos e 
vinte e um mil novecentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
07/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2015 – PREGÃO Nº 
060/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – Lote 04 
(VALPROATO DE SÓDIO 500MG COMPRIMIDO): PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  E X P R E S S A D I S T R I B U I D O R A D E  
MEDICAMENTOS LTDA; QUANTIDADE: 100.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 0,387 (trezentos e oitenta e sete milésimos de real). 
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 145/2015. 
CONTRATADA: IMEPH – INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, 
PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA. 
PREGÃO: N.º 028/2014 (ELETRÔNICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Livros 
Pedagógicos para atender as necessidades do acervo das 
bibliotecas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
Vencedora dos lotes 01 a 08. VALOR GLOBAL: R$1.552.855,40 
(hum milhão quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos). Data da 
Assinatura: 03/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2015 – PREGÃO Nº 
054/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 
01(Cetoprofeno, 50mg/ml,): PROMITENTE FORNECEDOR: 
União Química Farmacêutica Nacional S/A; QUANTIDADE: 50.000 
unidades; PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,40 (um real e quarenta 
centavos). FORNECEDOR QUE ADERIU AO PREÇO 
REGISTRADO: Cristália Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda. 
LOTE 02 ( Cetoprofeno, 100mg pó liofilizado): PROMITENTE 
FORNECEDOR: União Química Farmacêutica Nacional S/A; 
QUANTIDADE: 35.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO:R$ 3,34 ( 
Três reais e trinta e quatro centavos ).  FORNECEDOR QUE 
ADERIU AO PREÇO REGISTRADO: Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda. DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015. 
Lezineide Andrade Chagas Santos – Secretária De Administração.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2015 – PREGÃO Nº 
054/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
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de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 03 
(Metronidazol 250mg): PROMITENTE FORNECEDOR: Prati 
Donaduzzi & Cia Ltda; QUANTIDADE: 100.000 unidades; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 0,073 (setenta e três milésimo de real). LOTE 04 ( 
Aciclovir, 50mg/g): PROMITENTE FORNECEDOR: Prati 
Donaduzzi & Cia Ltda; QUANTIDADE: 4.000 unidades; PREÇO 
UNITÁRIO:R$ 1,65 ( um real e sessenta e cinco centavos ).  DATA 
DA ASSINATURA: 01/07/2015. Lezineide Andrade Chagas Santos 
– Secretária De Administração.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2015 – PREGÃO Nº 
054/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 06 
(Levotiroxina Sódica 50mcg): PROMITENTE FORNECEDOR: 
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.; QUANTIDADE: 
30.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,10 (dez centavos). 
LOTE 07 (Levotiroxina Sódica 100mcg): PROMITENTE 
FORNECEDOR: Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
QUANTIDADE: 45.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO:R$ 0,10 ( 
dez centavos ).  DATA DA ASSINATURA: 01/07/2015. Lezineide 
Andrade Chagas Santos – Secretária De Administração.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2015 – PREGÃO Nº 
062/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – Lote 02 
(ESPIRAMICINA 1,5MUI (EQUIVALENTE A 500MG) 
COMPRIMIDO): PROMITENTE FORNECEDOR: ELFA 
MEDICAMENTOS LTDA; QUANTIDADE: 3.200; PREÇO 
UNITÁRIO: 2,59 (dois reais e cinqüenta e nove centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 01/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2015 – PREGÃO Nº 
086/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de Detergente Enzimático, para atender 
as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde. – Lote 01 (DETERGENTE, 
ENZIMÁTICO): PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
QUANTIDADE: 2.000.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,039 (trinta e 
nove milésimos de real). DATA DA ASSINATURA: 09/07/2015. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2015 – PREGÃO Nº 
080/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA – Lote 02(CARVEDILOL 3,125MG): QUANTIDADE: 60.000; 
PREÇO UNITÁRIO: 0,098 (noventa e oito milésimos de real). Lote 
05 (BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 4MG/ML + 
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML): QUANTIDADE: 30.000; PREÇO 
UNITÁRIO: 1,430 (um real e quarenta e três centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 06/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2015 – PREGÃO Nº 
077/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2015. CONTRATADA: 
ÊNFASE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 033/2015 – COMPEL – OBJETO: Registro de 
Preços para Aquisição de Material de Câmeras Digitais 
Fotográficas, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Vencedora do lote único. VALOR UNITÁRIO: R$ 670,80 
(seiscentos e setenta reais e oitenta centavos). VALOR GLOBAL: 
R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

necessidade da continuidade das ações em Saúde. – Lote 
03(CLORPROMAZINA 100MG): PROMITENTE FORNECEDOR: 
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A; 
QUANTIDADE: 100.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,180 (dezoito 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2015 – PREGÃO Nº 
077/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – Lote 
04(PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 
20ML + GOTEJADOR): PROMITENTE FORNECEDOR: 
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; 
QUANTIDADE: 1.000; PREÇO UNITÁRIO: 11,97 (onze reais e 
noventa e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2015 – PREGÃO Nº 
077/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – Lote 
05(LAMOTRIGINA 50MG): PROMITENTE FORNECEDOR: 
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; 
QUANTIDADE: 30.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,417 (quatrocentos e 
dezessete milésimos de real). DATA DA ASSINATURA: 
08/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2015 – PREGÃO Nº 
077/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA – Lote 06(CARBONATO DE LÍTIO 300MG): QUANTIDADE: 
100.000; PREÇO UNITÁRIO: 0,099 (noventa e nove milésimos de 
real). Lote 07 (ENALAPRIL 10MG): QUANTIDADE: 200.000; 
PREÇO UNITÁRIO: 0,055 (cinqüenta e cinco milésimos de real). 
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2015 – PREGÃO Nº 
066/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU –OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 01 
(BIPERIDENO 2MG, COMPRIMIDO CINETOL MG-20 BLI. 
10CPS): PROMITENTE FORNECEDOR: CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA ;  
QUANTIDADE: 100.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO: R$ 0,173 
(cento e setenta e três milésimos de real). DATA DA ASSINATURA: 
08/07/2015. Lezineide Andrade Chagas Santos – Secretária De 
Administração.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2015 – PREGÃO Nº 
066/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 02 
(TIAMINA (VIT B1) 4MG + RIBOFLAVINA (VIT B2) 2MG + 
NICOTINAMIDA (VIT B3) 10MG + D-PANTENOL (VIT B5) 2MG + 
PIRIDOXINA (VIT B6) 1MG COMPRIMIDO): PROMITENTE 
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA. QUANTIDADE: 600.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO: R$ 
0,059 (cinqüenta e nove milésimos de real). LOTE 03 
(PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO): PROMITENTE 
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA. QUANTIDADE: 500.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO:R$ 
0 ,017 (  dezessete  mi lés imos de rea l ) ;  LOTE 05 
(DEXCLOFENIRAMINA, 0,4MG/ML, FRASCO COM 100ML): 
PROMITENTE FORNECEDOR:COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. QUANTIDADE: 40.000 unidades; PREÇO 
UNITÁRIO:R$ 0,800 ( oitenta centavos); LOTE 07 (ÁCIDO 
TRANEXÂNICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 
COM 5ML): PROMITENTE FORNECEDOR: COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. QUANTIDADE: 3.000 
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unidades; PREÇO UNITÁRIO:R$ 1,900 ( um real e noventa 
centavos). FORNECEDOR QUE ADERIU AO PREÇO 
REGISTRADO POR ORDEM DE CLASSIFICACAO: PRATI 
DONADUZI & CIA LTDA. DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. 
Lezineide Andrade Chagas Santos – Secretária De Administração.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2015 – PREGÃO Nº 
066/2015 (PRESENCIAL) –COSEL/SESAU – OBJETO: Registro 
de Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em Saúde. – LOTE 04 
(SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML ESPECTROPRIMA 
40+8MG/ML SUS PL 100 ML-VP): PROMITENTE FORNECEDOR: 
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. QUANTIDADE: 3.000 unidades; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos). 
LOTE 06 (SULFATO FERROSO 40MG FE + COMPRIMIDO OU 
DRAGEA HEMATOFER 40MG 25X20 CPS-VP): PROMITENTE 
FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA .  
QUANTIDADE: 800.000 unidades; PREÇO UNITÁRIO:R$ 0,030 ( 
trinta milésimos de real); DATA DA ASSINATURA: 08/07/2015. 
Lezineide Andrade Chagas Santos – Secretária De Administração. 

APOSTILAMENTO

APOSTILA 001
AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
129/2015
(Processo Administrativo n.º 1448/2014)
 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, 
informa a correção do ano do Processo Administrativo, oriundo do 
Pregão nº 004/2015(Presencial) – COSEL/EDUCAÇÃO com a 
empresaPRONTU INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º10.498.270/0001-28, cujo 
objeto é 

.
 Onde se lê:
Processo Administrativo  nº 1448/2015.
 Leia-se:
Processo Administrativo nº 1448/2014.
 
Camaçari, 13 de julho de 2015. LEZINEIDE ANDRADE C. 
SANTOS – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

RETIFICAÇÃO
                                        
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SAÚDE 
informa que na publicação de homologação veiculadas na página 
30 do D.O.M. nº 626 de 27/06/2015 a 03/07/2015,
 
Onde se lê:

Leia-se:

Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis (Leite em pó) destinados à alimentação escolar nas 
creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal

 Camaçari, 10 de julho de 2015. Aline Oliveira da Silva Almeida.
 

Termo de Dispensa Nº 38/2015. Processo Nº 0307/2014. 
Contratado: BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI ME. 
Objeto: 

Valor Global  (dois mil 
quinhentos e trinta e cinco reais), Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
01/07/2015.

Termo de Dispensa Nº 43/2015. Processo Nº 0309/2015. 
Contratado: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição de materiais 
(colchonete, tornozeleira, peso halter, exercitador elástico, 
tatame, balança digital e fita métrica), essenciais para 
implantação do projeto Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família) da Secretaria de Saúde do Município. Valor Global R$ 
5.301,00 (cinco mil trezentos e um reais), Fundamentada no Art. 
24, Inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
15/07/2015.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aquisição de quadro branco, para atender a Unidade de 
Pronto Atendimento Arembepe, ao Hospital Dia e ao CAPS IA do 
Município de Camaçari-BA. R$ 2.535,00

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 055/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto 
é o Registro de Preços para Aquisição de Café, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência  e necessidade da 
Administração Municipal, 13/07/2015. Aricele Guimarães 
Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 0144/2015 – OCEANO EVENTOS EIRELLI - ME
Publicação do DOM, nº 621, de 23 a 29 de Maio de 2015, 
pagina 25. 

Do número do contrato
Onde se lê: Contrato nº 0114/2015
Leia-se: Contrato nº 0144/2015
______________________________
Da Razão Social do Contratado
Onde se lê: ANETE MENEZES LIMA – ME
Leia-se: OCEANO EVENTOS EIRELLI – ME
GEMAT-CMP

Contrato nº 0174/2015 – ANTONIO DE JESUS REIS - ME
Publicação do DOM, nº 625, de 20 a 16 de Junho de 2015, 
pagina 17/19. 

Da Razão Social do Contratado

Onde se lê: LEKE EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA 
ME
Leia-se: ANTONIO DE JESUS REIS - ME
GEMAT-CMP

Contrato nº 185/2015 – AC PRODUÇÕES E EDIÇÕES 
MUSICAIS LTDA.
Publicação do DOM, nº 626, de 27 a 03 de Julho de 2015, 
pagina 31. 

Do número do Contrato

Onde se lê: Contrato nº 186/2015
Leia-se: Contrato nº 185/2015
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Do número do Termo de Inexigibilidade

Onde se lê: Termo de Inexigibilidade nº 059/2015
Leia-se: Termo de Inexigibilidade nº 058/2015

Do número do Processo

Onde se lê: Processo nº 642/2015
Leia-se: Processo nº 643/2015

Camaçari, 15 de Julho de 2015  - GEMAT-CMP

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À AMOEDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA 
ME.
Proc. n.º 0262/2015
Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar razões 
finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativo ao 
descumprimento do Termo de Compromisso de 
Fornecimento nº 267/2015, conforme relatado nos autos 
processuais (cópia do Processo CMP n.º 0262/2015 na CMP).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante 
a Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.
Camaçari, 16 de Julho de 2015.
Atenciosamente,
Gilmara Conceição Ribeiro Lisboa
Membro da COPEC

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 119/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para atender a necessidade da continuidade das 
ações em Saúde. Abertura: 31/07/2015, às 13:30h; 
Edital/Informações: www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Marcelo Guimarães Gomes de Sousa - Pregoeiro da 
COSEL/SAUDE.

PREGÃO N.º 118/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para atender a necessidade da continuidade das 
ações em Saúde. Abertura: 30/07/2015, às 13:30h; 
Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Juliana Barreto dos Santos - Pregoeira da 
COSEL/SAUDE.

PREGÃO N.º 117/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para atender a necessidade da continuidade das 
ações em Saúde. Abertura: 05/08/2015, às 09:00h; 
Edital/Informações: www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. Juliana Barreto dos Santos - Pregoeiro da 
COSEL/SAUDE.

 PREGÃO N.º 120/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das ações em 
Saúde. Abertura: 04/08/2015, às 09:00h; Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Marcelo 
Guimarães Gomes de Sousa - Pregoeiro da COSEL/SAUDE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviço Nº 169/2013; Contratante: Município de Camaçari; 

Contratada: Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais; Do Objeto: Alterar a Cláusula Quinta do Instrumento 

original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do instrumento será 

de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 19 de Julho de 

2015, com vigência até 19 de Julho de 2016; Do Preço: Em 

virtude do Contrato original ser de natureza de prestação de 

serviços de caráter continuado, e considerando a prorrogação 

do prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 

Aditivo, o valor global estipulado para o referido instrumento é 

de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta do Contrato 

original; 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; Assinatura: 17/07/2015; Ademar Delgado das 

Chagas – Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
0140/2015

(Processo administrativo nº 1255/2014)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
no uso de suas atribuições, informa a correção no primeiro 
parágrafo do Contrato nº 0140/2015 do locador JT 
Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, 
inscrito no CNPJ sob o nº 05.049.680/0001-51, cujo objeto é a 
locação de 01 (um) imóvel urbano situado na Avenida 28 de 
setembro, nº 236, Centro, Camaçari, com vistas à implantação 
do Hospital Dia.
 

No primeiro parágrafo:

Onde se lê:

(…) e do outro lado a empresa JT PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, 
estabelecida na Avenida Radial A, nº 343, CEP 42.807-000, 
Camaçari-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.048.680/0001-51, 
(...).

Leia-se:

(…) e do outro lado a empresa JT PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, 
estabelecida na Avenida Radial A, nº 343, CEP 42.807-000, 
Camaçari-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.049.680/0001-51, 
(...)

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 02 de junho de 2015.

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde

EXTRATOS STT

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
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MOTOCICLETAS (MOTO), COM MANUTENÇÃO E SEGURO

RATANTE e do outro lado a empresa SENA 
RENT A CAR LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 

o08.377.064/0001-18, estabelecida à Av. do Contorno, n  03, 
Centro, no Município de Camaçari, Estado Bahia, CEP: 42800-
610, através de seu Sócio representante JORGE SENA DA 

oSILVA, portador de cédula de identidade n  1629660 SSP/BA e 
oCPF n  161.725.585-87, doravante designado CONTRATADO.

CONSIDERANDO que permanece em vigência o Contrato nº 
011/2013, que ora é aditivado;

o em alterações quantitativas 
originalmente previstas no contrato nº  011/2013,

CONSIDERANDO que o reajuste de valores unitários está 
fundamentado na cláusula quinta, do Contrato 011/2013;

RESOLVEM celebrar entre si o SEGUNDO TERMO ADITIVO 
ao Contrato nº 011/2013 que 

LOCAÇÃO DE 
MOTOCICLETAS (MOTO), COM MANUTENÇÃO E SEGURO

de Julho de 
2013, 

/2013, pela aplicação do IGPM, conforme preconizado no 
item 5.1.4 forma do art. 65 da Lei 8.666/93. 
Assim como a prorrogação por igual período de 12 (doze) 
meses o prazo do presente contrato. 

Ficam reajustados os preços 
unitários dos itens quantitativos do contrato 011/2013, na forma 
da planilha em anexo ao presente Termo Aditivo, para 
recomposição de perdas inflacionárias medidas pelo IGPM 
(6,20%), na forma do Item 5.1.4 da Cláusula Quinta do Contrato 
nº 011/2013, consoante as planilhas de composição e variação 
do IGPM, elaborados pelo setor financeiro da STT, após 
requerimento administrativo pela empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste dos preços unitários 
passará a viger a partir de 1º de janeiro de 2016, na forma do 
Anexo II do presente Termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor do reajuste após aplicação 
do IGPM corresponde à quantia de R$ 5.133,60 (cinco mil cento 
e trinta e três reais e sessenta centavos).

PARÁGRAFO TERCEIRO – Passa o valor global do Contrato a 
ser de R$ 171.589,20 (cento e setenta hum mil quinhetos e 

 
P A R A  A T E N D E R  A S  N E C E S S I D A D E S  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (BA) - STT, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE DE CAMAÇARI - STT – BAHIA E A EMPRESA 
SENA RENT A CAR LTDA-ME, NA FORMA A BAIXO.

De um lado, A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI - STT, inscrito no 
CNPJ nº 08.678.659/0001-03, com sede à na Rua Lateral de 
Dentro, s/nº, Jardim Limoeiro - Camaçari – Bahia, Fone (071) 
3622-7700, neste ato representado pelo Superintendente 
CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS, brasileiro, 
casado, portador do CPF n° 355.799.865-72, doravante 
designado CONT

CONSIDERANDO que os ajustes nos itens da proposta de 
preços não implicaçã

CONSIDERANDO que a STT, possui a integralidade dos 
recursos orçamentários para o cumprimento da execução do 
contrato na forma como ora se pactua;

tem como objeto a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

 
P A R A  A T E N D E R  A S  N E C E S S I D A D E S  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (BA), celebrado em 11 

mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto do presente termo aditivo a 
aplicação de reajuste dos preços unitários do Contrato nº 
011

do mesmo e na 

CLÁUSULA SEGUNDA – 

oitenta e nove reais e vinte centavos), já descontados os 
quantitativos executados com base nos preços unitários 
praticados antes do reajuste, sendo reprogramados em sua 
integralidade na hipótese de novo reajuste dentro da vigência 
do Contrato 011/2013.

 Ficam mantidas todas as demais 
cláusulas do contrato, na forma como foram pactuadas as 
obrigações no instrumento original, assim como a sua vigência.

Camaçari, 10 de Julho de 2015.

SENA RENT A CAR LTDA-ME
JORGE SENA DA SILVA

(CONTRATADA)

CLÁUSULA TERCEIRA – 

E por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o 
presente termo aditivo, em 04 (quatro) vias, de igual conteúdo e 
forma, na presença de duas testemunhas, para que projeto 
seus legais efeitos.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CAMAÇARI - STT

CONTRATANTE

  

Testemunhas:

CPF:                                                                                  
CPF:

TERMO DE DISPENSA

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari torna público, para o conhecimento de 
todos os interessados, que foi realizado procedimento de 
Dispensa de licitação nº 011/2015, Contratação de empresa 
especializada em Confecção de crachás e  encadernação para 
atender as necessidades da STT. Valor: R$ 1.725,00 (hum mil 
setecentos e vinte cinco reais). Fundamentada no artigo 24, II 
da Lei nº 8.666/93. Data da Homologação: 13 de Julho de 2015. 
Camaçari(BA), 14 de Julho de 2015. Fabiane Oliveira da Silva – 
presidente Copel.
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho


