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PORTARIA Nº 291/2018               
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018

“Retifica o Decreto de 29 de janeiro de 2018 
que dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipal ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório.”

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

CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia de 
dados do Decreto de 29 de janeiro de 2018 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório, publicado no DOM 
n.º 866 de 08 de Fevereiro de 2018, páginas 01 e 02;

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 29 de janeiro de 
2018, publicada no DOM n.º 866 de 08 de Fevereiro de 
2018, páginas 01 e 02. Onde se lê:  

Leia-se

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

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

PUBLIQUE-SE 

 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE 
NOVEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

 DE 18 DE JANEIRO DE 2019
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimentos a Servidor 
Municipal                                                          

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, art. 110 e processo 

administrativo nº. 556/2018.

R E S O L V E

Prorrogar a Licença sem Vencimentos concedida 

através do decreto de 13 de junho de 2016, a pedido da 

servidora ISABELA GUIMARÃES SIMÕES SANTOS 

cadastro n.º 61252, ocupante do cargo de Técnico em 

Enfermagem, lotada na Secretaria da Saúde- SESAU, 

pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de  02 
de julho de 2018. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, 

EM 18 DE JANEIRO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO      

PORTARIA N.º 05/2019
DE 29 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

PORTARIA Nº 13/2019

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 
4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
397.11.07.689.2018, 

                              RESOLVE:

Revogar a Portaria n.º 274/2018 e Aplicar à Empresa 
TOLDOS SÃO PAULO LTDA EPP, em consonância com 
art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, o art. 87 da Lei 
Federal N.º 8.666/1993, combinado com a Lei Municipal 
N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 
4.862/10, de acordo com o Parecer n.º 004/2019 da 
COPEC - Comissão Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores, a seguinte penalidade:

I. Suspensão temporária de participar das licitações e 
impedimento de contratar com a Administração 
Municipal de Camaçari pelo prazo de 06 (seis) meses;

O prazo acima se inicia na data de 24 de outubro de 2018, 
conforme consta na publicação da penalidade do Diário 
Oficial de Camaçari da mesma data. 

 8/GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29  DE JANEIRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 348/2018
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
02415.11.02.497.2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
02415.11.02.497.2016.

RESOLVE

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 189/2018 de 26 de julho de 2018, nos autos do 
processo nº 02415.11.02.497.2016.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 02415.11.02.497.2016, pelo prazo de 60 

(sessenta dias), a partir da publicação deste ato, para a 
conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 349/2018
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
287.00.15.383.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu la r idades  
administrativas constantes nos autos do processo nº 
287.00.15.383.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
287.00.15.383.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 287.00.15.383.2017.
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GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 350/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00347.00. 
15.383.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu la r idades  
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00347.00.15.383.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00347.00.15.383.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 00347.00.15.383.2017.

PORTARIA Nº 351/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Ins taura Processo Admin is t ra t ivo 
D isc ip l inar  e  Compõe Comissão 
Processante /Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 01578.21. 
01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu la r idades  
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01578.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
01578.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 352/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
01579.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 01578.21.01.570.2018.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01579.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
01579.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 353/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00650.21 
.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00650.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 01579.21.01.570.2018.

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00650.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO 
DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 354/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Ins taura Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l ina r  e  Compõe Comissão  
Processante /Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 07778.11. 
02.397.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu la r idades  
administrativas constantes nos autos do processo nº 
07778.11.02.397.2018

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
07778.11.02.397.2018

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 00650.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
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e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 07778.11.02.397.2018

Art. 2º Designar os Servidores Adione Lima da Silva, 
cadastro 61333, Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 
e Sara de Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 09463/2008.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 355/2018
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 09463/2008.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
09463/2008.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
09463/2008.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 356 /2018 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

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

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

RESOLVE

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

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.
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Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

                                                                             
PUBLIQUE-SE 

 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19  DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 358/2018
 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre a revogação da Portaria nº 
326/2018 de 07 de Dezembro de 2018, 
publicado no diário oficial do município nº 
1068 de 11 de Dezembro de 2018.”

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

RESOLVE

Art. 1º - Fica revogada a Portaria nº 326/2018 de 07 de 
Dezembro de 2018, publicado no diário oficial do 
município nº 1068 de 11 de Dezembro de 2018, que 
dispõe sobre a nova Comissão de processo 
Administrativo Disciplinar e  Compõe Comissão 
Processo/ Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativos  relacionados ao 
Processo 00746.00.01.769.2017

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

GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 19 DE DEZEMBRO DE 
2018.     

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 359 /2018 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

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

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

RESOLVE

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

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

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

                                                                             
PUBLIQUE-SE 

 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19  DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pelo Portaria 298 de 04 de Dezembro de 
2018, expedida pelo Secretário da Administração, 
publicada no DOM n° 1066, de 07 de dezembro de 
2018, p.02 e 03.

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor MAURO 
EDUARDO GAZZOLA, médico, matrícula n° 9764, 
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lotado na Secretaria de Saúde - SESAU, que se acha em 
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 00344.00.15.383.2017, a 
que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, 
localizada na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro 
Administrativo de Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio 
Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, o mesmo notificado de que, convocado 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos 
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari, 17 de Dezembro de 2018.

______________________
Adione Lima da Silva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 61333

PORTARIA Nº 08/2019 
DE 28 DE JANEIRO DE 2019

“Dispõe sobre a  aprovação da 
implantação do Condomínio Urbanístico 
denominado 'Residencial Vila Florença', 
situado na Rua Sucupió, lote 04, no 
distrito de Abrantes, Município de 
Camaçari -BA, na forma que indica.”

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e no 
exercício da competência que lhe foi delegado pelo 
Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 
6.720/2017 e ainda no Decreto Municipal datado do dia 
27 de julho de 2018, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 2231.22.09.061.2018,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o projeto de Condomínio Urbanístico 
denominado “Condomínio Residencial Vila Florença” 
situado na Rua Sucupió, lote 04, no distrito de Abrantes, 
Município de Camaçari -BA.

Art. 2° O projeto de Condomínio Urbanístico 
denominado “Condomínio Residencial Vila Florença” 

com terreno total do empreendimento de 37.247,34 m² 
(trinta e sete mil, duzentos e quarenta e sete vírgula trinta 
e quatro metros quadrados) e as seguintes áreas e 
porcentagens:

a. Área comercializável de cunho habitacional, com 149 
frações ideais privativas, totalizando 24.530,23 m² (vinte 
e quatro mil, quinhentos e trinta metros quadrados e vinte 
e três decímetros quadrados);

b. Áreas verde de uso comum com 7.447,80 m² (sete mil, 
quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados e 
oitenta decímetros quadrados), equivale a 20,00% (vinte 
por cento) da área líquida do empreendimento;

c. Área de sistema viário, compreendendo as vias 
internas e passeios com 7.074,06m² (sete mil, setenta e 
quatro metros quadrados e seis decímetros quadrados), 
equivalente a 18,99% (dezoito inteiros e noventa e nove 
centésimos por cento) da área total do empreendimento;

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 2019.
  GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 09/2019
DE 28 DE JANEIRO DE 2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01698.22.09.461.2018, de 17 de 
agosto de 2018, 

RESOLVE:

Art.  1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 04 (quatro) anos, 
ao interessado PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
01.206.820/0008-73, com sede na Via de Ligação, s/n°, 
Polo Industrial de Camaçari, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
nas instalações da LOGIN Logística Intermodal SA, nas 
coordenadas UTM 575.459 E / 8.602.240 S, inserido na 
poligonal da Zona Industrial, Macrozona CA-ZI.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
31 de Janeiro de 2019 - Ano XVI

Nº 1100 - Pagina. 07 de 18
S

E
D

U
R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Decreto Municipal n° 5.381 de 24, de abril de 2013, para o 
funcionamento da atividade de um Centro de Distribuição 
de medicamentos e drogas de uso humano e produtos de 
higiene e perfumaria, com produção diária de 
recebimento de 90.478 unidades, numa área total 
construída de 4.796,65 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de noventa (90) dias: a) Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 
a c o m p a n h a d o  d o  r e s p o n s á v e l  t é c n i c o ,  
contemplando o disposto na Resolução RDC ANVISA 
n° 306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005, 
respectivamente, sobre o gerenciamento interno e 
externo dos resíduos de serviços de saúde; b) 
comprovação do cumprimento das condicionantes e 
carta de adesão aos programas referentes às 
condicionantes da Licença do Polo Industrial, 
e x p e d i d a  p e l o  C O F I C ,  n o s  c a s o s  d e  
empreendimentos inseridos na Poligonal do Decreto 
Estadual nº 13.010/2011, de 11 de junho de 2011 e 
Decreto Municipal nº 5381/2013, de 24 de Abril de 
2013;  II - contribuir para o cumprimento das 
condicionantes estabelecidas na Portaria INEMA n° 
16.507/2018, referentes às empresas em operação no 
Polo Industrial de Camaçari, no que for pertinente a 
este empreendimento; III - operar a unidade industrial 
de acordo com o exigido nas normas legais, devendo 
a empresa atuar sempre de forma a minimizar os 
impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, atuando sempre de forma preventiva em 
relação aos riscos às pessoas e ao meio ambiente e 
fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; IV - promover a sinalização 
horizontal e vertical das vias internas da empresa, 
áreas de armazenamento, produção, conforme 
padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; V - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de 
educação ambiental e de treinamento de segurança, 
quanto a aplicação dos programas e planos da 
empresa, e apresentar à SEDUR quando do 
requerimento de renovação desta licença a 
documentação comprobatória, acompanhada dos 
resultados obtidos; VI - apresentar à SEDUR quando 
da renovação desta licença: a) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma 
técnica aprovada pela Resolução CEPRAM nº 
4.578/2017, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e 
as instalações, evitando a interrupção do processo; 
b) Programa de Educação Ambiental, visando evitar 
desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, e priorizar a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; c) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 

Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado; VII - cumprir os requisitos estabelecidos 
nas normas regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego, quanto: a) manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema 
de proteção contra incêndio, da NR - 23; b) promover 
a utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c) operar 
adequadamente as máquinas e equipamentos, da NR 
- 11;  VIII - manter nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local 
de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, 
rótulos com sua composição, recomendações de 
socorro imediato e o símbolo de perigo 
correspondente, e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários; IX - acondicionar os resíduos 
sólidos destinados à armazenagem provisória em 
área adequada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; X - 
direcionar adequadamente os efluentes domésticos 
para fossa séptica, de acordo com a Norma Técnica 
da ABNT n° 7229/1993 versão corrigida 1997, 
mantendo em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; XI - é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas 
pluviais, a instalação predial de águas pluviais se 
destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; 
XII - não ocupar nem modificar Área de Preservação 
Permanente (APP), sendo vedado: edificar, instalar 
equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
ambiental vigente, e adotar medidas de proteção 
necessária com colocação de placas de sinalização 
com informações da área a ser protegida; XIII - 
atender rigorosamente as condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIV - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; 
XV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da 
atividade, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XVI - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XVII - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
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Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

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

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

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 28 DE JANEIRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

GILBERTO SÉRGIO CAMPOS SOUSA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONDOMÍNIO 
URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do CONDÔMINIO RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, que 
entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, 
autorizado pelo inciso I, art. 100 da lei Orgânica Municipal 
Revisada, neste ato representado pelo Secretário de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, GENIVAL 
SEIXAS GRAÇA, através da competência delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018, doravante denominado 
MUNICÍPIO, e, do outro lado RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, CNPJ 31.385.285/0001-50, neste ato 
representada por seu sócio administrador, LEONARDO 
FERREIRA DE COSTA LINO, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no Registro Geral sob nº 
1157949720 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
0 4 0 . 0 6 8 . 8 6 5 - 4 3 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas, para implantação do 
Projeto Urbanístico e Arquitetônico do Condomínio 
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, bem como suas 
possíveis ampliações, tendo em vista o constante no 

Processo Administrativo nº 2231.22.09.061.2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 37.247,34 m² (trinta e sete 
mil, duzentos e quarenta e sete vírgula trinta e quatro 
metros quadrados), situado na Rua Sucupió, lote 04, 
no distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, destinada ao empreendimento denominado 
Condomínio RESIDENCIAL VILA FLORENÇA.

II – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio será 
implantado, foi adquirida pelo PROPRIETÁRIO por 
compra feita a FPLUS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA em 20/04/2018, encontra-se 
devidamente registrado no Cartório de 1º Oficio do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrícula nº 21.026.
III – Características gerais do projeto: trata-se de um 
Condomínio Urbanístico, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Constituição Federal (1988); Lei Federal nº. 
4.591/1964; Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) 
e Resolução CONAMA nº 303/02; Constituição Estadual 
da Bahia e demais leis pertinentes; Lei Orgânica do 
Município, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - 
PDDU (Lei nº 866/2008) e Código Urbanístico e 
Ambiental (lei nº 913/2008), com 149 FPI - Frações Ideais 
Privativas, guarita, campinho, quadra de areia, clube, 
quiosque, piscina e parque infantil, distribuídas segundo 
plantas aprovadas na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

IV – Frações Ideais Privativas: O condomínio 
urbanístico será executado com a implantação de 149 
frações ideais privativas, dispostas conforme abaixo:
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V– Sistema viário: A área de sistema viário compreende 
o acesso rodoviário a partir da Rua Sucupió e via de 
circulação interna, relativa à área residencial, totalizando 
7.074,06m² (sete mil, setenta e quatro metros quadrados 
e seis decímetros quadrados), equivalente a 18,99% 
(dezoito inteiros e noventa e nove centésimos por cento) 
da área total do empreendimento;
VI– Áreas verdes: A área verde interna do condomínio, 
com 7.447,80 m² (sete mil, quatrocentos e quarenta e 
sete metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), 
equivale a 20,00% (vinte por cento) da área líquida do 
empreendimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nas frações ideais 
deste condomínio, são os indicados a seguir:

I – Recuo frontal: 4,00m (quatro metros).
II – Recuo lateral: 1,50m (um metro e meio) em apenas 
uma das laterais, à critério do proprietário, podendo 
encostar no outro lado.
III – Recuo de fundo: 2,00m (dois metros).

Fica vedada a construção, ampliação ou alteração das 
áreas comuns ou a execução das propostas de 
ampliação das unidades residenciais sem prévia e 
indispensável aprovação do MUNICÍPIO através dos 
devidos alvarás.

CLÁUSULA QUARTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelo PROPRIETÁRIO, com piso 
intertravado, disposto sobre base de arenoso 
compactada;
II – Passeios: os passeios serão executados pelo 
PROPRIETÁRIO, com grama e placas de concreto;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelo PROPRIETÁRIO, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico, ficando a cargo 
de cada adquirente a ligação de cada unidade imobiliária;
V – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do condomínio será 
executado pelo PROPRIETÁRIO e será individual por 
unidade autônoma com fossa e sumidouro;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna e 
também às contribuições externas, provenientes da sub-
bacia, na qual está inserido o empreendimento;
VII – Fechamento: o fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de concreto, com arame 
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farpado ou alvenaria com bloco cerâmico e pilares de 
concreto com altura de 2,00m (dois metros).
VIII - Paisagismo: todas as áreas verdes do condomínio 
serão urbanizadas, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria. Serão plantadas mudas 
de árvores de espécies nativas ou adaptadas. As 
espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
quarta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, 
para o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;
e) averbar, em Cartório de Imóveis, área doada à 
Prefeitura Municipal de Camaçari, com 7.449,47m², a ser 
desmembrada da Matrícula nº 26.788, referente à área 
remanescente da Fazenda Barbosa, Distrito Sede, no 
prazo máximo de 180 dias.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia de condomínio, 
que defina princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com os princípios 
apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar inicio às respectivas 
obras, após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA SEXTA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO

O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro 
do empreendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA NONA - FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 22 de janeiro de 2019.

____________________________________________
GENIVAL SEIXAS GRAÇA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

____________________________________________
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA – 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA p/p 
LEONARDO FERREIRA DE COSTA LINO

PROPRIETÁRIO

Testemunhas:

1.                                                                                     
CPF nº:

2.   
CPF nº:

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO CONTRATO 
Nº 0355/2018 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
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EMPRESA O&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS LTDA-ME. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.109.763/0001-80, com sede à Av. Francisco 
Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – Camaçari-
Bahia, neste ato representado pelo Prefeito ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO Da SILVA, portador do R.G nº 
04231738-04 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0355/2018, conforme Processo nº 0044/2017 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal Nº 
10.520/2002 e nº 8.666/1993, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes. Instrumento vinculante: 
Processo Licitatório nº 0400/2017.  OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, 
PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS, 
ACONDICIONADA EM COPO COM CAPACIDADE DE 
200 ML, BEM COMO EM GARRAFÃO RETORNÁVEL 
DE 20 (VINTE) LITROS. 
Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2018, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 29 de Janeiro de 2019.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO CONTRATO 
Nº 0001/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019 ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO 
UNIVERSIDADE LIVRE LTDA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pelo Prefeito 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO Da SILVA, portador do 
R.G nº 04231738-04 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 

5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0001/2019, conforme Processo nº 
0179/2018, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes.
Instrumento vinculante: Processo Licitatório nº 
0458/2018. OBJETO: REALIZAR DIAGNÓSTICO 
SÓCIO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
COM FOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COM 
RECURSOS DO AEPETI (AÇÕES ESTRATÉGICAS DO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL)
Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 28 de Janeiro de 2019.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA Nº. 04/2019
DE 16 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO 
ALUGUEL                     

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1o, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,

- Considerando o artigo 27, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;
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- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1o – Complementar o Art. 27 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG , CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto população 
em situação de rua;
b) Estar desabrigado em razão de situações provisórias 
comprovadas pela operação chuva ou similares, no 
município;
c) Residir em local de risco, comprovado tecnicamente 
por laudo da Coordenadoria Geral da Defesa Civil e/ou 
Secretária de Habitação e/ou Secretária de 
Infraestrutura;
d) Não possuir outro imóvel residencial;
e) Emissão de parecer social;
f) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;
g) O benefício será concedido no valor mensal de 
R$200,00 (duzentos reais) em
espécie ou transferência bancária;
h) O tempo de permanência da concessão do benefício 
será de no máximo 06 (seis) meses, prorrogável por igual 
período. Os casos de permanência maior serão 
justificados com parecer social específico;
i) Entregar pré-contrato de locação no ato da assinatura 
do termo de recebimento. Após o pagamento da primeira 
parcela deverá entregar o contrato de locação 
devidamente assinado.

Art. 2o - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3o.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  16 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 05/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO CESTA 
BÁSICA                      

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1o, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 21, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018; 
- Considerando o artigo 90, do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, n0 101, de 04 de maio 2000 ;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 21 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:

a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano;
b) A concessão do benefício será de caráter emergencial 
nos casos de extrema vulnerabilidade social;
c) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;
d) O benefício será entregue de forma material através 
dos CRAS, e em casos
específicos, será entregue no domicílio do beneficiário;
e) Só poderá ser concedido por família o máximo de 6 
(seis) cestas básicas, no
período de 1 (um) ano, justificado através da avaliação 
social do técnico de referência do CRAS.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 06/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO AUXÍLIO  GÁS

             
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1o, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,- 
Considerando o artigo 31, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;
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- Considerando o artigo 9º do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, nº101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 31 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto população 
em situação de rua;
b) A concessão do benefício ocorrerá nos casos de 
vulnerabilidade social, caso em
que será feito através de parecer social;
c) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;
d) Só poderá ser concedido por família o máximo de 3 
(três) benefícios, no período de 1 (um) ano, justificado 
através do parecer social do técnico de referência do 
CRAS.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 07/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL  COLCHÃO 
/COBERTOR

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 28, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;
- Considerando o artigo 9º, do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, nº101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 28 da Lei 1554 de 28 de 

junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto população 
em situação de rua;
b) Estar desabrigado em razão de situações provisórias 
comprovadas pela operação chuva ou similares, no 
município;
c) A concessão será feita através de avaliação social;
d) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do
Termo de Recebimento do Benefício fornecido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania;
e) Uma nova concessão deste benefício deverá ter o 
interstício mínimo de 06 (seis)
meses.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 08/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 24, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;- Considerando o artigo 9º, do Decreto 
4979, de 02 de junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 
26, da Lei Complementar Federal, nº101, de 04 de maio 
2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 24 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG , CPF (cópia e original), se possível, e 
comprovante de residência do
beneficiário ou membro da família no Município por no 
mínimo um (01) ano, exceto
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população em situação de rua;
b) A concessão do benefício ocorrerá nos casos de 
vulnerabilidade social, mediante
avaliação social;
c) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania;
d) A carência para concessão de novo benefício de 
auxílio documentação será de 1
(um) ano.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 09/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO 
NATALIDADE

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1o, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,
- Considerando o artigo 15, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;
- Considerando o artigo 9º do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, nº 101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 15 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) comprovante de 
residência da beneficiária
ou membro da família no Município por no mínimo um 
(01) ano;
b) Apresentação do acompanhamento de saúde (carteira 
de pré-natal);
c) Última ultrassom realizada pela gestante;
d) O enxoval será liberado entre as 30 semanas de 
gestação até o RN (recém- nascido) completar um mês, 
com cópia da certidão de nascimento;

e) Se o recém-nascido nascer prematuro, o prazo para 
concessão do benefício será de até um mês após o parto;
f) Quando ocorrer gestação gemelar será concedido o 
benefício para ambos;
g) Emissão da avaliação social;
h) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício emitido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;
i) Este benefício será concedido de forma material;
j) A concessão do benefício ocorrerá, prioritariamente, 
para aquelas que participem do grupo de gestantes 
organizado pelos CRAS.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA                                         

PORTARIA Nº. 10/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO 
PASSAGEM

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1o, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,

- Considerando o artigo 18, da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;

- Considerando o artigo 9º do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, nº 101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 18 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto migrantes, 
população em situação de rua e mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar;
b) Apresentação de atestado de antecedentes criminais;
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c) Ter parecer social;
d) A concessão deste benefício retira do beneficiário o 
direito de receber qualquer outro benefício no âmbito 
desta secretaria, no período de 2 (dois) anos, salvo 
justificativa de parecer social;
e) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e
Cidadania;
f) O benefício será concedido para aqueles que 
necessitem retornar ao município de
origem ou tenha família residente em outro município.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº. 11/2019
DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO 
FUNERAL

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo artigo 1º, da Lei 951, de 13 de fevereiro de 2009,

- Considerando o artigo 10 da Lei 1554/2018, de 28 de 
junho de 2018;

- Considerando o artigo 9º,  do Decreto 4979, de 02 de 
junho de 2011 e em cumprimento ao artigo 26, da Lei 
Complementar Federal, nº 101, de 04 de maio 2000;

RESOLVE

Art. 1º – Complementar o Art. 10 da Lei 1554 de 28 de 
junho de 2018, publicada no DOM nº 960 de 04 de julho 
de 2018, passando a ter os seguintes requisitos 
suplementares:
a) Apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário, familiar ou responsável no 
Município;
b) Apresentar certidão de óbito, ou, atestado de óbito, ou 
ainda, Guia de sepultamento expedida pelo Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais (original e cópia);

c) Declaração de óbito;
d) Requerimento de familiar (cônjuge, companheiro (a), 
parente de primeiro ou segundo grau do beneficiário) ou 
responsável;
e) Guia de encaminhamento e relatório autorizado pelos 
técnicos dos CRAS.

Art. 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e em 
pleno vigor.

Art. 3º.- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  17 DE JANEIRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Serviços Públicos – SESP, no uso de suas 
atribuições legais, vem tornar pública a abertura do Edital de 
Recadastramento dos atuais beneficiários e 
Cadastramento dos alunos ingressantes no ano de 2019 
no Programa de Transporte Social, Técnico e 
Universitário – TSTU, para o período letivo de 2019.1, 
com base no Decreto Municipal nº 6.821/2017, publicado no 
Diário Oficial do Município nº 834, de 21 de dezembro de 
2017.

P a r a  r e a l i z a r  o  C A D A S T R A M E N T O  e  
RECADASTRAMENTO, o beneficiário deverá se dirigir a um 
dos nos postos de atendimento do programa, localizados na 
Sesp/Limpec, Loteamento Espaço Alfa - Jardim Limoeiro, 
s/nº, e na Prefeitura Avançada da Orla, na Estrada do Coco 
Km 13, s/nº, Abrantes, munido dos seguintes documentos:

1) Requerimento de recadastramento e cadastramento 
(modelo disponível no site da PMC http://www. 
camacari.ba.gov.br), em link específico; 

2) CPF;

3) RG;

4) Carteira de usuário do TSTU (somente os alunos do 

recadastramento);

5) Título de Eleitor com Biometria no Município;

6) Comprovante de Residência no município de Camaçari 

(dos alunos ou responsáveis);

7) Comprovante de matrícula para o período letivo 2019.1;

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
31 de Janeiro de 2019 - Ano XVI

Nº 1100 - Pagina. 17 de 18

S
E

S
P

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Dos documentos acima listados, devem ser entregues 

recadastramento cópias do RG e do comprovante de 

residência, acompanhadas dos originais.  

As informações prestadas, bem como a veracidade ou 

autenticidade da documentação comprobatória apresentada 

pelo beneficiário no processo de recadastramento são de 

sua inteira responsabilidade, sujeitando-o à eventual 

responsabilidade civil e criminal, nos termos da legislação 

pátria. 

O CADASTRAMENTO será realizado entre os dias 11 de 

março a 15 de março de 2019, de segunda a sexta-feira, no 

horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.

O RECADASTRAMENTO será realizado entre os dias 04 de 

fevereiro a 01 de março de 2019, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.

O não comparecimento do usuário, ou de terceiro 

portando procuração por instrumento público, no prazo 

do recadastramento, importará em seu desligamento do 

programa.

Após a análise da equipe técnica da SESP, com base na 

regulamentação vigente, será divulgada a lista com os 

beneficiários no Programa TSTU no sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Camaçari (http://www. camacari.ba.gov.br), em 

link específico.

Aos estudantes que, porventura, tiverem seu cadastramento 

ou recadastramento negado, caberá a interposição de 

recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da 

publicação do resultado, através de requerimento à 

Secretaria de Serviços Públicos de Camaçari.

junto ao requerimento de cadastramento ou 

Eventuais dúvidas podem ser sanadas diretamente nos 

postos de cadastramento e recadastramento.

Camaçari, 28 de janeiro de 2019.

Armando Mançur

Secretário de Serviços Públicos

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 39/2018 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E ANIMASERV 

CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA. DO OBJETO: 

Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira 

–DO PREÇO  e Quinta- DOS PRAZOS  do instrumento original 

. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 

09 de Janeiro de 2019, passará a viger até 09 de Janeiro de 

2020. DO PREÇO: O valor contratual é reajustado com base na 

variação do IGPM dos últimos 12 (doze) meses, conforme 

prevê a Cláusula Terceira, ficando o valor global para o período 

da renovação fixado na ordem de R$ 26.845,01 (vinte e seis mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavos). Fica 

mantida a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 

original. Os recursos financeiros para pagamento das despesas 

decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta da 

Ação 4003, Class. Econômica 33.90.39.00.00 Fonte 

0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 

plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 

Contrato originário e do posterior Termo Aditivo, não modificado 

por este Instrumento. DA ASSIANATURA: Camaçari-BA, 17 de 

Dezembro de 2018. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 

SILVA. MUNICÍPIO.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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