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DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874/2008 de 04 abril de 2008, e 
informações constantes no processo administrativo nº. 
7808/2018.

 
RESOLVE

 
REDUZIR a carga horária do(a) servidor(a) EVELYN 
REIS MACEDO, cadastro: 61084, ocupante do cargo de 
PROFESSOR II, lotado(a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, de 40 para 30 horas semanais, pelo período de 
01 (um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir 
da data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO     

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
  SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
  SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 712/2018, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora JOCANA MICAELA 
SILVA SOUZA, cadastro 9331, do cargo de Auxiliar 
Administrativo, da estrutura da Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 31/03/2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 7803/2018, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ANA PAULA 
PINHEIRO DE SOUZA SILVA, cadastro 61936, do cargo 
de Técnico em Enfermagem 40 horas -Nível I-C, da 
estrutura da Secretaria da Saúde-SESAU, com data 
retroativa a 24/10/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 07909/2018, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor RIDAN LUIS  COY 
ASSIS, cadastro 829958, do cargo de Agente de 
Combate às Endemias-Nível I-A, da estrutura da 

DECRETOS



Secretaria da Saúde-SESAU, com data retroativa a 
05/11/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO  DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela constituição federal e pela lei 
orgânica do município,

Considerando a necessidade de regularização da 
situação do quadro de recursos humanos da 
administração municipal direta, de acordo com o regime 
único estatutário,

Considerando o resultado do Concursos Públicos nº  
001/2007 e 001/2013 resolve:

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº 
0 0 0 8 6 5 7 - 4 7 . 2 0 1 0 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9 ,  0 5 0 4 5 3 7 -
54.2017.8.05.0039, 0502706-37.34.2018.8.05.0039 e  
0504567-26.2016.8.05.0039  resolve:

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

PROFESSOR NÍVEL I – DISTRITO DE ABRANTES

Nº Nome                     Insc. Class.
01 KATIA MARIA RODRIGUES 
     CANCELA                                 124286 53º

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (SEDE)

Nº Nome                     Insc. Class.
01 ROQUIDIA DA CRUZ      87763719 39º 

PEDAGOGO

Nº Nome                     Insc. Class.
01 HELENILDES SANTANA DA 
     SILVA      85622816     7ª

FISCAL DO USO DO SOLO E DO MEIO AMBIENTE

Nº Nome                     Insc. Class.
12 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS 80342279   12º

. 

. 

. 

. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  07 DE DEZEMBRO   DE 2018

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:
 
DESIGNAR MARY VÂNIA ROSÁRIO DOS ANJOS, 
cadastro n°. 60811, para a função de Confiança de 
Secretária de Unidade Escolar II, SUE II-A da Escola 
Municipal José Alan Ribeiro Paz, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, em 21 de agosto de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 012/2018
DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

Designa os servidores responsáveis pela  
Gestão, Fiscalização e Recebimento dos 
Contratos de materiais e serviços desta 
Secretaria.

 
O SECRETÁRIO DE GOVERNO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67 
da Lei Federal nº 8666/1993 e considerando o Decreto nº 
4793/2009 que regulamenta a Lei nº 978/2009, no uso de 
suas atribuições

RESOLVE
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Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo para 
atuar na Gestão, Recebimento  e Fiscalização dos 
Contratos de Prestação de Serviços e Materiais da 
Coordenadoria central de Gestão da Informação 
desta Secretaria.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE OUTUBRO  DE 2018.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

, portador(a) 
do RG de n°  e inscrito(a) no CPF 
sob o n° , residente e 
domiciliado(a) 

doravante 

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

 ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
GILBERTO OLIVEIRA PINTO, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. GILBERTO OLIVEIRA PINTO

02291837-00 SSP/BA
255.021.585-00 SSP/BA

na Rua Senhor do Bonfim, s/n, Monte 
Gordo, Camaçari / Bahia, CEP 42.820-000, 
denominado simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

Nº 02 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03720.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

O

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

o 
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Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

a) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

b) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

c) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

a) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

b) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

c) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

d) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

e) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

f) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

i) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do   BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

j) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

k) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

l) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

 É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

a) É  p r o i b i d o  a o  
PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer alteração ou 
construção que modifique as características do bem 
público, mesmo de natureza precária, sem prévia e 
expressa autorização do PERMITENTE, a quem caberá 
ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

b)  Explorar atividade diferente da 
que foi autorizada;

– 

g) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem permitido, 
inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;
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c) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

d) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de 
material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

e)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

f)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

g) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

h) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

i) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO 
que vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÀRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria Licenciamento Urbanístico da SEDUR, 
por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PERMITENTE

GILBERTO OLIVEIRA PINTO
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:
1. ____________________________ 
RG:   
CPF:   

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.
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2. _____________________________
RG:                                                          
CPF:

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. ALAN 
RODRIGUES DOS SANTOS E A ANA 
LUCIA DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. ALAN RODRIGUES DOS SANTOS

12830607-60 SSP/BA
051.191.635-30 SSP/BA

07045853-75 
SSP/BA 938.819.165-04 
SSP/BA a Rua Beco da 
Cebola, s/n, Monte Gordo, Camaçari-Bahia, CEP 
42.800.000, denominado simplesmente 
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que os PERMISSIONÁRIOS vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que os PERMISSIONÁRIOS tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

 
portador do RG de n°  e inscrito no 
CPF sob o n°  e ANA LUCIA 
DOS SANTOS, portadora do RG de n° 

 e inscrita no CPF sob o n° 
,, residente e domiciliados n

doravante 

Nº 02 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 

rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03715.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

OS

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  
de utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que aos PERMISSIONÁRIOS caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

d) Colocar à disposição dos PERMISSIONÁRIOS, após 
a assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

e) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelos PERMISSIONÁRIOS;

f) Intervir com processo administrativo, contra os 
P E R M I S S I O N Á R I O S ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  

os 
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descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações dos PERMISSIONÁRIOS:

m) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

n) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

o) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

p) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

q) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

r) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

u) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

v) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

w) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 

– 

s) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

x) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento implicará em notif icação aos 
PERMISSIONÁRIOS, e, em caso de persistência, 
poderá ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

 É proibido aos PERMISSIONÁRIOS, configurando 
infração:

j) É proibido aos PERMISSIONÁRIOS, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

k)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

l) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

m) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

n)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

o)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIOS;

p)  Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

q) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

r) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;
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Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja os PERMISSIONÁRIOS 
identificado neste termo, será emitida uma notificação e 
suspensão das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, 
até que seja justificado pelos PERMISSIONÁRIOS a sua 
ausência.

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelos PERMISSIONÁRIOS o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações dos PERMISSIONÁRIOS.

P a r á g r a f o  s e g u n d o :   O S  
PERMISSIONÁRIOS que vender, alugar ou ceder a 
qualquer título, total ou parcialmente, permanente ou 
temporariamente, seu direito de PERMISSIONÀRIOS, 
estará sujeita a cassação da outorga de uso do espaço 
público, observado o direito de defesa prévia.

Parágrafo terceiro: OS PERMISSIONÁRIOS que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

OS PERMISSIONÁRIOS obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico (CLU)- 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

ANA LUCIA DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                                 

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EO SR. PEDRO PEREIRA DA CRUZ, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.
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da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. PEDRO PEREIRA DA CRUZ

SSP/BA
SSP/BA na  

do Ouro, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, 
CEP 42.820.000,  denominado(a)  
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 26 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira, II, “b” 
e “m”, Cláusula Quarta, inclusão de Cláusula Quinta 
dispondo sobre penalidades e renumeração das 
seguintes, na forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 

, portador do 
RG de n° 496.344-92  e inscrito no CPF sob o n° 
536.424.145-91 , residente e domiciliado Rua

s/nº, 
doravante 

Nº 03 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03763.22.09.345.2016, de 26 de dezembro de 2016.

Oo 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

g) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

h) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

i) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

y) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

z) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas 
técnicas emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar 
e pela Vigilância Sanitária deste Município;

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.
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aa) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

bb) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

cc) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

dd) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

gg) Responsabilizar-se pela manutenção da rede 
elétrica no interior do BOX, adequada ao uso dos 
equipamentos elétricos instalados no interior;

hh) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

ii) Observar as Normas de Segurança estabelecidas pela 
Defesa Civil, para a instalação de qualquer equipamento 
elétrico ou gás no interior do BOX e, obrigatoriamente 
manter um extintor de incêndio dentro do prazo de 
validade e com especificação adequada ao ambiente;

jj) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, ou 
por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

– 

ee) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

ff) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

s) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

t) Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

u) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

v) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de 
material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

w)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

x)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;
y) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

z) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

aa) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO que 
vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.
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parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.
  
Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico(CLU) da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

PEDRO PEREIRA DA CRUZ
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                          

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
EO SR. AFONSO BARROSO DOS SANTOS, NA 
FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. AFONSO BARROSO DOS SANTOS

01351862-34 SSP/BA
096.923.805-30

no Loteamento Canto do Mar, nº 2, 
Guarajuba, Camaçari-BA, CEP 42.827-000, Camaçari / 
Bahia, CEP: 42.804-240 denominado 
simplesmente PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público;

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que o PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 

, 
portador(a) do RG de n°  e 
inscrito(a) no CPF sob o n° , residente e 
domiciliado(a) 

doravante 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
10 de Dezembro de 2018 - Ano XVI

Nº 1067 - Pagina. 11 de 24



forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

j) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

Nº 01 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03714.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

O

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

o 

k) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

l) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

kk) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

ll) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

mm) Manter e conservar o bem, evitando sua 
depredação, invasão ou quaisquer outros danos que o 
mesmo possa sofrer, por ação ou omissão própria ou de 
terceiros, assumindo total responsabilidade pela higiene 
e integridade física;

nn) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

oo) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, por 
escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, que 
impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

pp) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

ss) Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica 
no interior do  BOX, adequada ao uso dos equipamentos 
elétricos instalados no interior;

– 

qq) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

rr) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;
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tt) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

uu) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

vv) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, 
ou por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

bb) É proibido ao PERMISSIONÁRIO, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

cc)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

dd) Manter o equipamento fechado por período superior 
a 60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

ee) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

ff)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

gg)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO;

hh)  Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente-SEDUR;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

ii) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

jj) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO que 
vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.

Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.
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CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico(CLU) da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

AFONSO BARROSO DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
 RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:
CPF:                                                                

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

 ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SRA. 
VANDA DAMASO ALVES, NA FORMA 
ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.

Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sra. VANDA DAMASO ALVES

02.682.472-85 SSP/BA
397.698.365-91 Caminho 

das Margaridas, 3, Gleba “E”, Camaçari/BA, CEP: 
42.804-240, denominada simplesmente 
PERMISSIONÁRIA, 

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público; 

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIA tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que à PERMISSIONÁRIA caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 

, portadora do 
RG de n°  e inscrita no CPF sob o 
n° , residente e domiciliada no 

doravante 

Nº 01 A, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03718.22.09.151.2016, de 21 de dezembro de 2016.

Aa 
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do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambient-SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

I -DO PERMITENTE

m) Colocar à disposição da PERMISSIONÁRIA, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

n) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pela PERMISSIONÁRIA;

o) Intervir com processo administrativo, contra a 
P E R M I S S I O N Á R I A ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações da PERMISSIONÁRIA:

ww) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

xx) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

Vigilância Sanitária deste Município;

yy) Manter e conservar o bem, evitando sua depredação, 
invasão ou quaisquer outros danos que o mesmo possa 
sofrer, por ação ou omissão própria ou de terceiros, 
assumindo total responsabilidade pela higiene e 
integridade física;

zz) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

aaa) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, 
por escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, 
que impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

bbb) Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

eee) Responsabilizar-se pela manutenção da rede 
elétrica no interior do BOX, adequada ao uso dos 
equipamentos elétricos instalados no interior;

fff) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

ggg) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

hhh) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, 
ou por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
func ionamento  imp l icará  em not i f i cação à  
PERMISSIONÁRIA, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

– 

ccc) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

ddd) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 
despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;
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CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

 É proibido à PERMISSIONÁRIA, configurando infração:

kk) É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

ll)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

mm) Manter o equipamento fechado por período superior 
a 60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

nn) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

oo)  Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

pp)  Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIA;

qq) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR
 
rr) Funcionar em horário diverso do previsto na Cláusula 
Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro;

ss) Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, ou 
quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pela PERMISSIONÁRIA a sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: Para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações da PERMISSIONÁRIA.

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja a PERMISSIONÁRIA identificada 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pela PERMISSIONÁRIA a sua ausência.

Parágrafo segundo:  A PERMISSIONÁRIA que vender, 
alugar ou ceder a qualquer título, total ou parcialmente, 
permanente ou temporariamente, seu direito de 
PERMISSIONÁRIA, estará sujeita a cassação da 
outorga de uso do espaço público, observado o direito de 
defesa prévia.

Parágrafo terceiro: A PERMISSIONÁRIA que modificar 
as características físicas ou estruturais do BOX, estará 
sujeita a cassação da outorga de uso do espaço público, 
observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 
tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento  Urbanístico da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

 E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.
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JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

VANDA DAMASO ALVES
PERMISSIONÁRIA

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG                                                              
CPF:                                                           

ADITIVO AO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO

 ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SR. 
AMILTON CARDOSO DOS SANTOS, NA 
FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
PERMITENTE, neste ato, representado pelo Chefe do 
Executivo, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, Sra. JULIANA FRANCA PAES e, do 
outro lado, Sr. AMILTON CARDOSO DOS SANTOS

08507934-08 SSP/BA 
029.456.985-52 a 

Rua da Peixaria, Loteamento Canto do Mar, 7, 1ª Etapa, 
Guarajuba, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Bahia, 
CEP: 42.827-000, denominado simplesmente 
PERMISSIONÁRIO.

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIO vem 
exercendo atividade de comércio/serviço, em área de 
domínio público; 

CONSIDERANDO os esforços que a Administração 
Pública vem envidando para regularizar a posse e o uso 
dos bens públicos;

CONSIDERANDO que a PERMISSIONÁRIO tem, na 
atividade desenvolvida no bem permitido, a base do 
sustento familiar;

CONSIDERANDO que foram atendidos os requisitos da 
lei:

, 
portador do RG de n° e inscrito no 
CPF sob o n° , residente e domiciliado n

doravante 

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO 
DE BEM PÚBLICO firmado no dia 23 de dezembro de 
2016, alterando-se a redação da Cláusula Terceira; 
Cláusula Quarta; inclusão de Cláusula Quinta dispondo 
sobre penalidades e renumeração das seguintes, na 
forma a seguir consolidada: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Permissão de Uso do 
BOX 

nos 
termos da Lei 1.120/2010 – Código de Polícia 
Administrativa do Município de Camaçari 

Parágrafo Primeiro: Deixando PERMISSIONÁRI  de 
utilizar a área ora permitida, em razão de não mais 
atender às suas necessidades, e/ou por razões de ordem 
técnica, bem como, dando destinação diversa da contida 
na Cláusula Primeira - Do objeto, sua posse retornará ao 
PERMITENTE, sem que ao PERMISSIONÁRIO caiba 
qualquer indenização pelas benfeitorias, porventura, 
realizadas.

Parágrafo Segundo: Fica vedada qualquer ampliação 
do equipamento, cujo uso está sendo permitido na área 
de domínio público.

Parágrafo Terceiro: Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização de benfeitorias ou reformas na área 
permitida, sem prévia e expressa autorização, por parte 
do poder público Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E 
ENCARGOS

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos desta PERMISSÃO, as 
partes comprometem-se a:

Nº 04 B, localizado na Alameda Humaitá, no final da 
rótula, situada em frente à Praia de Guarajuba, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari/BA, com vistas a desenvolver 
atividade de serviço, específica de restaurante, 

e tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
03726.22.09.151.2016, de 21de dezembro de 2016.

O

Parágrafo Primeiro: A presente PERMISSÃO DE USO 
será concedida, mediante pagamento anual dos valores 
de Preço Público, através de Documento de Único de 
Arrecadação - DUA, expedido pela Secretaria da 
Fazenda-SEFAZ do Município, em conformidade com 
art. 317 da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
Decreto 4.844/2010 - dos Preços Públicos.

Parágrafo Segundo: Para efeito da remuneração 
mensal, após 12 (doze) meses, será considerada a 
variação do IPCA, acumulando outro índice que venha 
substituí-lo, salvo o surgimento de legislação específica, 
que introduza alteração da periodicidade, a qual será 
aplicada, desde que seja benéfica para o Município.

o 
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I -DO PERMITENTE

p) Colocar à disposição do PERMISSIONÁRIO, após a 
assinatura do presente Instrumento, o Bem Público, de 
forma a servir ao uso a que se destina;

q) Permitir o uso do Bem Público de forma pacífica, sem 
promover qualquer ato que vise impedir a sua utilização 
pelo PERMISSIONÁRIO;

r) Intervir com processo administrativo, contra o 
P E R M I S S I O N Á R I O ,  c a s o  v e n h a  o c o r r e r  
descumprimento deste Termo de Permissão, postura, 
atos ou situações incompatíveis, com o Bem Público, 
com a atividade especificada na Cláusula Primeira ou 
com a Administração Municipal, garantidos a ampla 
Defesa e o Contraditório.

II- DO PERMISSIONÁRIO:
 
 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:

iii) Utilizar o bem permitido, exclusivamente para o fim 
estabelecido na Cláusula Primeira, obedecendo à 
Legislação em vigor, em especial a de Uso do Solo e 
Vigilância Sanitária, como também, ao alvará de 
funcionamento, expedido pelo órgão municipal 
competente;

jjj) Compromete-se o responsável pelo ponto fixo da 
barraca de alimentos e bebidas, a manter durante todo o 
período de utilização da Barraca, o ambiente limpo, 
organizado, com disposição adequada das mesas e 
cadeiras, respeitado os espaços demarcado para a 
instalação de sua barraca, bem como as normas técnicas 
emitidas pelo Conselho de Segurança Alimentar e pela 
Vigilância Sanitária deste Município;

kkk) Manter e conservar o bem, evitando sua 
depredação, invasão ou quaisquer outros danos que o 
mesmo possa sofrer, por ação ou omissão própria ou de 
terceiros, assumindo total responsabilidade pela higiene 
e integridade física;

lll) Seguir as determinações do Poder Executivo 
Municipal, referentes à utilização do bem permitido, 
facilitando, inclusive, o acesso e a fiscalização, por 
prepostos do PERMITENTE;

mmm) Comunicar aos Órgãos Municipais competentes, 
por escrito, a ocorrência de quaisquer irregularidades, 
que impeçam ou obstem a utilização do bem permitido;

nnn)  Acondicionar para recolhimento no local e forma 
determinada pela Coordenação de Serviços Públicos 
SESP, o lixo produzido no exercício da atividade laboral;

– 

ooo) Fica estabelecido, que o horário de funcionamento 
será de 08:00 às 20:00 horas, de segunda-feira a 
domingo, atendendo às características dos serviços;

ppp) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as 

despesas próprias ou comuns relativas ao bem 
permitido, inclusive água e energia elétrica;

Em casos excepcionais, o horário 
estabelecido na alínea “g”, deste Inciso, poderá ser 
reduzido ou estendido, por período determinado, 
mediante autorização prévia do órgão municipal 
competente, através de processo administrativo 
específico;

qqq) Responsabilizar-se pela manutenção da rede 
elétrica no interior do BOX, adequada ao uso dos 
equipamentos elétricos instalados no interior;

rrr) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os 
tributos federais, estaduais e municipais inerentes a sua 
atividade comercial ou de serviço; 

sss) Observar as Normas de Segurança estabelecidas 
pela Defesa Civil, para a instalação de qualquer 
equipamento elétrico ou gás no interior do BOX e, 
obrigatoriamente manter um extintor de incêndio dentro 
do prazo de validade e com especificação adequada ao 
ambiente;

ttt) Permitir à Administração Pública, a qualquer tempo, 
ou por ocasião do vencimento do presente Termo, a 
realização de inspeção técnica do BOX, objetivando 
constatar o cumprimento das Cláusulas vigentes.

Parágrafo primeiro: 

Paragrafo segundo: A não observância do horário de 
funcionamento impl icará em not i f icação ao 
PERMISSIONÁRIO, e, em caso de persistência, poderá 
ocorrer a suspensão das atividades, bem como, a 
cassação do presente Termo;

CLÁUSULA QUARTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido ao PERMISSIONÁRIO, configurando 
infração:

tt) É proibido à PERMISSIONÁRIA, efetuar qualquer 
alteração ou construção que modifique as características 
do bem público, mesmo de natureza precária, sem prévia 
e expressa autorização do PERMITENTE, a quem 
caberá ordenar e disciplinar o uso do bem permitido;

uu)  Explorar atividade diferente da que foi autorizada;

vv) Manter o equipamento fechado por período superior a 
60 (sessenta) dias ou utilizá-lo como depósito de 
materiais; 

ww) Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição 
de material referente à sua atividade comercial ou de 
serviços, sem a prévia e específica autorização do Poder 
Público Municipal;

xx) Ocupar espaço maior do que o que lhe foi licenciado;

yy) Vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
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direito de PERMISSIONÁRIO;

zz) Fixar publicidade de qualquer espécie sem a prévia 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente -SEDUR;

aaa) Funcionar em horário diverso do previsto na 
Cláusula Quarta, alínea “g” e parágrafo primeiro.

bbb)  Fica proibido o uso do imóvel para fins de moradia, 
ou quaisquer fins que não sejam o permitido neste termo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pelo PERMISSIONÁRIO o sujeitará às 
penalidades previstas no Código de Polícia 
Admin i s t ra t i va  e  nos  seus  regu lamen tos ,  
especificamente:

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão;
IV – cassação da outorga de uso do espaço público.

Parágrafo primeira: para cada infração cometida, o 
órgão fiscalizador da Prefeitura aplicará apenas uma das 
penalidades previstas nesta Cláusula, sendo definida de 
acordo com a gravidade da infração ou no histórico de 
infrações do PERMISSIONÁRIO.

Parágrafo segundo:  O PERMISSIONÁRIO 
que vender, alugar ou ceder a qualquer título, total ou 
parcialmente, permanente ou temporariamente, seu 
direito de PERMISSIONÁRIO, estará sujeita a cassação 
da outorga de uso do espaço público, observado o direito 
de defesa prévia.
 
Parágrafo terceiro: O PERMISSIONÁRIO que 
modificar as características físicas ou estruturais do 
BOX, estará sujeita a cassação da outorga de uso do 
espaço público, observado o direito de defesa prévia.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Instrumento será de 05
, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a desenvolver suas 
atividades, de forma profissional, cabendo-lhe total e 
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de 
toda legislação civil, previdenciária, trabalhista e 

Parágrafo único - Constatado pelo órgão fiscalizador da 
Prefeitura que o BOX permitido está sendo utilizado por 
terceiros que não seja o PERMISSIONÁRIO identificado 
neste termo, será emitida uma notificação e suspensão 
das atividades pelo período de 5 (cinco) dias, até que seja 
justificado pelo PERMISSIONÁRIO a sua ausência.

 
(cinco) anos

desde que ambas as partes manifestem interesse.

tributária, garantindo o reembolso de quaisquer 
despesas que possa causar ao PERMITENTE, 
decorrente do recolhimento judicial de solidariedade no 
cumprimento de quaisquer obrigações civis, tributárias, 
trabalhista ou previdenciária.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A presente PERMISSÃO DE USO será rescindida de 
pleno direito, independentemente de interpelação ou 
notificação, no caso de infração de quaisquer de suas 
cláusulas e condições.

b) Pela interrupção ou paralisação das atividades, sem 
motivo justificado, ou a não prestação e comunicação por 
escrito à administração municipal, através da 
Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico da 
SEDUR, por mais de dias consecutivos. 

CLAUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari/BA, para 
dirimir quaisquer litígios, decorrentes deste Termo.

E por estarem de pleno acordo com os termos deste 
Instrumento, assinam o presente Termo em 

e igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas signatárias, para que produza os seus 
efeitos legais.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMITENTE

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PERMITENTE

AMILTON CARDOSO DOS SANTOS
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1. ____________________________       
RG:
CPF:

2. _____________________________
RG:  
CPF:                                                

60 (sessenta), 

03 (três) vias 
d

Camaçari, 30 de outubro de 2017.
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ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
OESTE – Organização, Estradas, Topografia e 
Engenharia Ltda, CNPJ 14.713.648/0001-10 a iniciar a 
prestação de serviços de levantamento topográfico no 
município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0352/2018.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 
83099-9, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari, 03 de dezembro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Ailton Gonzaga da Silva 
OESTE – Organização, Estradas, Topografia e 

Engenharia Ltda

PORTARIA Nº. 0049/2018
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

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 - Nomear a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari – 
CFT/SESAU, conforme determina o artigo 10º da 
Portaria nº. 019/2012, de 01 de junho de 2012.

§1º. São membros da CFT/SESAU:

a) ANDRÉIA DIAS TEIXEIRA – Farmacêutica – Matrícula 
nº 99729;
b) ANA IARA CARNEIRO SANTANA – Enfermeira – 
Matrícula nº  63025;
c) GLAUTON VINÍCIUS BARRETO SILVEIRA – Médico - 
Matrícula nº 62791;
d) LIDIANE TEREZA DOS SANTOS E SANTOS – 
Enfermeira - Matrícula nº 62941;
e) LAURIANE SANTOS CARNEIRO MATTOS - 
Farmacêutica – Matrícula nº 61280;
f) BÁRBARA CECÍLIA DE OLIVEIRA LEITE - 
Farmacêutica – Matrícula nº 60542;
g) CELESTE SILVA MALTÊS - Farmacêutica – Matrícula 
nº 60543;
h) ALEXSANDRO LIMA DE JESUS SOARES – Médico – 
Matrícula nº 32674;
i) LUIS EVANDRO VARGAS DUPLAT - Médico – 
Matrícula nº 929464; e
j) TAMY SIRIASI FONSECA – Odontóloga - Matrícula nº 
60489.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 05 DE DEZEMBRO DE 
2018

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 050/2018
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
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RESOLVE:

Art. 1º - INCLUIR a servidora Maria Tereza de Jesus 
Damasceno Rodrigues, matrícula nº. 60014, assistente 
social, anexo da Portaria nº 017/2013, de maio de 2013, 
alterada pelas Portarias nº. 003/2014, de 01 de abril de 
2014, Portaria nº 005/2015 de 01 de abril de 2015, 
Portaria nº 010/2015 de 04 de maio de 2015, Portaria nº. 
014/2015 de 01 de julho de 2015, Portaria nº. 022/2016 
de 15 de julho de 2016, Portaria nº 026/2016 de 01 de 
agosto de 2016, Portaria nº. 001/2017 de 02 de janeiro de 
2017, Portaria nº. 032/2017, de março de 2017, Portaria 
nº. 044/2017, de julho de 2017, Portaria nº. 055/2017, de 
17 de outubro de 2017, Portaria nº. 001/2018 de 08 de 
janeiro de 2018, Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro de 
2018, Portaria 011/2018 de 06 de março de 2018, 
Portaria nº. 018/2018 de 13 de abril de 2018, Portaria nº. 
021/2018 de 06 de junho de 2018 e a Portaria nº 
046/2018 de 23 de outubro de 2018 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 nº 
1.109/2010, e Decreto nº. 4925/2010 alterado pelo 
Decreto nº. 5126/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 
2018.

Elias Natan Moraes Dias
Secretario de Saúde

PORTARIA Nº 12/2018                 
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

D e c l a r a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  
contemplação de proponente, por 
impedimento legal, em premiação 
instituída pelo Edital de Concurso nº 
002/2018 - Premio Mestras e Mestres da 
Cultura de Camaçari e contempla 
candidato imediatamente subsequente.

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de março de 2018, 
e ainda 

CONSIDERANDO a necessidade de se respeitar as 
regras previstas no Edital de Concurso nº 002/2018;

CONSIDERANDO a divulgação no Diário Oficial do 
Município, edição nº 1062, de 03 de outubro de 2018, da 
lista preliminar dos proponentes habilitados na fase de 
avaliação e seleção artística do já referido edital de 
concurso;

CONSIDERANDO, ainda, que esta Comissão identificou 
que há,  ent re  os proponentes hab i l i tados 
preliminarmente, candidato que se encontra impedido de 
receber a premiação, pois no curso do processo foi 
contratado pela Administração Pública e hoje se encontra 
lotado no Órgão Executor da Política Cultural deste 
município, ferindo, a partir daí, o quanto disposto no 
parágrafo primeiro, inciso III, do art. 15, da Lei Municipal 
nº 1126/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se 
convocar o candidato que tenha a classificação 
imediatamente subsequente para compor a relação de 
premiados no Edital;

RESOLVE:

Art. 1º –  Declarar o Senhor ISMAEL DOS REIS FILHO - 
MESTRE ISMAEL impedido de receber a premiação 
referente ao Edital de Concurso nº 002/2018 - Prêmio 
Mestras e Mestres da Cultura de Camaçari, sendo 
considerado, portanto, NÃO CONTEMPLADO por conta 
do impedimento legal superveniente. 

Art. 2º – Declarar CONTEMPLADO o Senhor EDSON 
NEVES DOS MONTES - MESTRE CABEÇA, pois já 
considerados os critérios de desempate previstos a no 
item 5.5.3 do já referido edital.

Art. 3º - Esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

AVALIAÇÃO - CEASC 

TERMO DE APOSTILAMENTO

Camaçari, 06 de dezembro de 2018

TERMO DE APOSTILAMENTO AO  PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO N° 163/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA CLIMABOM 
REFRIGERAÇÃO LTDA.EM SUA CLÁUSULA 
TERCEIRA  - DO PREÇO, SUBSTITUINDO, ONDE SE 
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LÊ: R$ 69.120,90 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E 
VINTE REIAS E NOVENTA CENTAVOS), LEIA-SE: R$ 
69.120,00 (SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE 
REIAS) E EM PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSO 
FINANCEIRO, SUBSTITUINDO, EM RAZÃO DO 
EQUÍVOCO: ONDE SE LÊ: ELEMENTO DE DESPESA 
33.90.9.39; LEIA-SE: ELEMENTO DE DESPESA 
33.90.39
                                                                                                                                                                                                                                                  

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
L O C A Ç Ã O  D E  I M Ó V E L  N °  0 2 5 9 / 2 0 1 3 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  MARCELO DOS SANTOS.  DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência, sem 
reajustar o preço e, consequentemente, alterar a 
Cláusula Segunda (DO PRAZO) do instrumento do 
contrato de locação supracitado.  DO PRAZO: Por força 
do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original n° 0259/2013, que é 
de 16 de outubro de 2018, passará a ser 16 de outubro de 
2019. DO PREÇO: Em virtude da mera prorrogação 
contida neste instrumento, ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, o qual permanecerá no valor 
global de R$ 27.989,87 (vinte e sete mil, novecentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos).  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  As despesas orçamentárias correrão 
por conta da Ação 4009, Elemento Despesa: 33.90.36 e 
Fonte 7101.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de outubro de 2018.    
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 006/2011. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: ABEL AMORIM FILHO. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do Instrumento 
contratual n° 006/2011; DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
a partir de 05 de Janeiro de 2019, passará a viger até 05 
de Janeiro de 2020.  DO PREÇO: Em virtude do Contrato 
original n° 006/2011 ter como objeto uma locação 
Imobiliária, que por sua natureza é de caráter continuado, 
considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, o valor 
global estipulado para o referido Instrumento é de 
R$40.167,72 (quarenta mil cento e sessenta e sete reais 
e setenta e dois centavos) e o valor mensal é de 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

R$3.347,31(três mil trezentos e quarenta e sete reais e 
trinta e um centavos), que permanecem sem sofrer 
alteração, não sendo aplicado quaisquer índice ou 
reajuste não mencionado no presente termo. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 27 de 
Novembro de 2018. ELIAS NATAM MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO.

DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N°004/2006. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO.  
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a 
prorrogação do prazo do Contrato n° 004/2006; DO 
PRAZO:  Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o 
prazo de vigência do contrato acima referido, passando, 
portanto, a partir de 04 de Janeiro de 2019 a viger até 04 
de Janeiro de 2020. DO PREÇO: O valor global fixado 
para a locação no período da prorrogação ora ajustada é 
de R$ 25.801,56 (vinte e cinco mil, oitocentos e um reais 
e cinquenta e seis centavos), não sofrendo incidência de 
qualquer índice ou reajuste não mencionado no presente 
termo. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação 4019 Class. Econômica 
33.90.36.00.00, Fonte 0114000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
do posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA Camaçari-BA, 27 de 
Novembro de 2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS.  
MUNICÍPIO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 291/2015. 
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CIDADE DE 
CAMASSARY. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) 
do Instrumento contratual n° 291/2015, firmado em 05 de 
novembro de 2015.  DO PRAZO O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, a 
partir de 05 de Novembro de 2018, passará a viger até 05 
de Novembro de 2019.  DO PREÇO Em virtude do 
Contrato original n° 291/2015 ter como objeto uma 
locação Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, 
o valor global estipulado para o referido Instrumento é de 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) e o valor mensal é de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), que permanecem sem 
sofrer alteração.  DA RATIFICAÇÃO Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA Camaçari, 20 de Setembro de 2018. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 087/2018. 
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO SONIA MARIA PEREIRA COSTA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do Instrumento 
contratual n° 087/2018, firmado em 05 de novembro de 
2015.  DO PRAZO O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 
24  de janeiro de 2019, passará a viger até 24 de janeiro 
de 2020.  DO PREÇO Em virtude do Contrato original n° 
087/2018 ter como objeto uma locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$69.600,00 (sessenta e nove 
mil e seiscentos reais) que permanecem sem sofrer 
alteração.  DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento, não sendo devido o 
pagamento de  nenhum valor além do que foi 
estabelecido no presente instrumento, renunciando ao 
reajuste previsto no contrato original n 087/2018, em 
clausula sexta. DA ASSINATURA Camaçari-BA, 21 de 
Novembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

REPUBLICAÇÃO

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público a republicação do Edital do Pregão Presencial 
n° 013/2018, devido à ajustes realizados no termo de 
referencia, para Contratação de empresa 
e s p e c i a l i z a d a  p a r a  f o r n e c i m e n t o  d e  
MULTIFUNCIONAIS por meio de locação, para 
atender às necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante 
e indissociável do Edital. Data entrega envelopes: 
21/12/2018, às 09:00Hs, sala reunião da STT. Edital 
gratuitamente na sede da STT, Loteamento Espaço 
Alpha, s/n. Jardim Limoeiro, Camaçari – BA e/ou 
Portal de Compras do Município. Esclarecimentos: 
sede da STT e pelo tel. (71) 3622-7722, horário: 08h às 
12h e 14h às 17h. 
Camaçari–BA, 06/12/2018. 

. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de remoção de veículos, 
conforme especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital;.                                                                                                                           

  A licitação PP 014/2018 tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
de remoção de veículos, conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital;.                                      
Com o objetivo de selecionar a melhor proposta, a 
proposta que melhor atenda ao interesse público, o 
edital de licitações previu as regras de participação no 
certame.

A empresa RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS E 
CARGA LTDA – EPP ingressou com Pedido de 
Esclarecimento. 

Verificada a tempestividade do Pedido, posto que 
apresentada com antecedência superior a 02 (dois) 
dias úteis da abertura da sessão de licitação, 
passamos a analisar e responder ao questionamento 
a seguir:

PERGUNTA 1- O Edital, no Ítem 5, em conformidade 
com o objeto e o descritivo dos itens, não deixa 
evidente que a contratação exige mão de obra de 
motorista e combustível é por conta da contratada ou 
da contratante?

RESPOSTA 1- Sim. Os custos com combustível e mão 
de obra do motorista são de inteira responsabilidade 
da empresa CONTRATADA, conforme consta no 
Anexo I, ìtem 5, do referido Edital, conforme transcrito 
abaixo:

· “todas as despesas referentes a combustível, 
manutenção, seguros, multas, indenizações, salários 
ou remuneração de motoristas, encargos sociais, 
tributos federais estaduais e municipais, etc, 
incidentes sobre as atividades e bens inerentes à 
prestação de serv iços,  serão de in te i ra  
responsabilidade da empresa contratada.”  

Camaçari – Ba, 05 de Dezembro de 2018.

Hertz Barreto R. Seabra
Pregoeiro
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