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DECRETO Nº 7157/2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

“Regulamenta a Lei n.º 1.584/2019, em 
especial, o Programa Mais Pesca e dá 
outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA,no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art.1ºA concessão do benefício do Programa Mais Pesca 
para os pescadores que exercem suas atividades no 
Município de Camaçari será concedida, mediante o 
preenchimento dos seguintes requisitos: 
I – Preenchimento do ANEXO I - Formulário de 
Cadastramento; 
II – Apresentação dos documentos relacionados no 
ANEXO II – Relação de Documentos; 
III – Processo de análise socioeconômica, conforme o 
artigo 7º deste Decreto; 
IV – Assinatura do Termo de Responsabilidade, 
conforme o ANEXO III deste Decreto; e
V – Apresentação da prestação de conta mensal, até 05 
(cinco) dias antes do recebimento do benefício 
subsequente, a partir do segundo mês de adesão ao 
programa.
§1º Após o prazo que determina o inciso V, artigo 1º, o 
beneficiário perderá a contribuição financeira referente 
ao mês subsequente. 
§2º Considera-se gastos de incremento para fins do art. 
20 da Lei n.º 1.584/2019:
a)Cursos, seminários, palestras, treinamentos e 
capacitação vinculada ao exercício da atividade 
pesqueira;
b) Ações corretivas em embarcações para adequação às 
condições técnicas de navegabilidade, de acordo com a 
legislação náutica;
c) Instrumentalização vinculadaà melhoria da atividade 
pesqueira, exceto a aquisição de embarcações;
d) Mantimentos, exceto bebidas alcoólicas, para 
utilização durante o exercício da atividade pesqueira em 
mar aberto;
e) Regularização fiscal inerentes ao exercício da 

atividade pesqueira. 
§3º Todos os documentos tratados para efeito do 
presente programa deverão ser apresentados em 
originais, acompanhados das respectivas fotocópias. 

Art.2º Os pagamentos do benefício previsto na Lei n.º 
1.584/2019 serão compreendidos, dentro do ano civil 
brasileiro, até o dia 10 do mês subsequente, no valor de 
até 40% do salário mínimo vigente.

Art.3º As despesas decorrentes com a execução do 
presente Decreto correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
02 – Prefeitura Municipal de Camaçari; 
21 – Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca do Município de Camaçari; 
4062 – Gestão das ações de Desenvolvimento da 
Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Pesca; 
Elemento – 33904800 0100000 – Outros Auxílios 
Financeiros e Pessoas Físicas.

Art.4º No ato do cadastramento, obrigatoriamente, o 
beneficiário deverá, sob pena de indeferimento do 
benefício, apresentar e comprovar o Banco, a Agência e 
a Conta Corrente onde deverá ser creditadoo auxílio 
financeiro, preenchendo esses dados no Anexo I 
previsto no presente Decreto.  
  
Art.5º As novas inscrições serão submetidas aos 
procedimentos estabelecidos neste Decreto, e serão 
concedidas, mediante o desligamento de outros 
beneficiários no corrente ano, ou outro motivo que 
enseje a criação de novas vagas, obedecendo à ordem 
da data de recebimento dos pedidos, bem como as 
avaliações do Núcleo Técnico da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. 
§1º A Concessão do benefício de auxílio financeiro 
previsto no presente Decreto estará condicionada à 
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, observando a 
disponibilidade de vagas em decorrência de desistência, 
indeferimento de renovação de pedido, ausência ou 
irregularidade na prestação de contas do beneficiário e 
demais casos em que haja o surgimento de novas vagas.
§2º O deferimento do benefício não garantirá ao 
beneficiário a renovação automática do auxílio financeiro 
para os meses subsequentes, em caso de 
descumprimento da prestação de conta, e, em 
consequência, sua exclusão, devendo o pescador 
proceder à nova inscrição, como se novo requerente 
fosse, dentro do prazo legal, estabelecido, 
eventualmente, pela Núcleo Técnico na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca. 
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§3º O preenchimento de vagas obedecerá 
rigorosamente à ordem da data de recebimento das 
inscrições, na forma do art. 5º, §1º, do presente Decreto.

Art. 6º As inscrições terão início e fim em prazo divulgado 
oficialmente de forma ampla pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca a cada ano. 
§1º As inscrições somente serão aceitas mediante 
apresentação de todos os documentos de que trata o 
presente Decreto. 
§2º Os pescadores que não observarem o prazo 
estabelecido no “caput” deste artigo perderão o direito ao 
benefício. 

Art. 7º A análise socioeconômica estabelecida no inciso 
III, artigo 1º, observará o quanto disposto na Lei n.º 
1.584, de 13 de junho de 2019, desde que sejam 
apresentados os documentos comprobatórios dentro do 
prazo legal e preenchidos os requisitos previstos no 
presente Decreto.
§1º A análise socioeconômica que trata o “caput” deste 
artigo ficará sob responsabilidade do Núcleo Técnico da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura 
e Pesca.
§2º O Núcleo Técnico deverá adotar procedimentos 
claros para a análise socioeconômica e a forma de 
execução deverá estar em consonância com este 
Decreto. 
§3º O Núcleo Técnico da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pescadeverá enviar à 
Controladoria Municipal, a relação dos beneficiários 
aptos ao recebimento do auxílio financeiro até 05 (cinco) 
dias antes da data prevista para pagamento. 

Art. 8º O auxílio financeiro de que trata a Lei n.º 
1.584/2019 será automaticamente cancelado nos casos 
previsto no mesmo Diploma Legal.

Art. 9º Se na análise do pedido ou mesmo após a 
concessão do benefício forem constatadas informações 
inverídicas, o requerimento será indeferido ou revista a 
decisão, e o Termo de Responsabilidade será executado 
judicialmente, arcando o responsável com a devolução 
de todo valor recebido, corrigido monetariamente, bem 
como, enquadrado nas penalidades criminais previstas 
em Lei. 
Ar t .10  Poderá  a  Secre ta r ia  Mun ic ipa l  de  
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca expedir, por 
meio de portaria, esclarecimentos e práticas, para 
melhor desempenho e execução do programa MAIS 
PESCA.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO PARA 
AVALIAÇÃO NA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO 
MAIS PESCA, CONFORME O DECRETO Nº ................ 

1. Dados do beneficiário: 
Nome:  
RG:                                                     CPF: 
Endereço:   
Bairro:                        Complemento: 
Município/UF:                            CEP: 
Data de Nascimento: ____/____/________    Estado 
Civil:  
Sexo: (    ) M  (    ) F               e-mail: 
Telefone: Res: (   )_____________________Telefone: 
Celular:(  )____________ 
Filiação: 
Pai: 
____________________________________________
Mãe: 
____________________________________________

2. Local de atividades: 
Associação (se estiver associado):
Endereço:  
Bairro:                        Complemento: 
Município/UF:                            CEP: 
Telefone:(  )________ Ramal: ________ 

3. Composição familiar: 
(Pessoas que moram no mesmo endereço, contribuam 
e/ou dependam da renda familiar) 
Nome: 
Grau de Parentesco 
Idade 
1.  
2.
3.
4.
5.
6.  
7.
8.
9.
10.  

5. Dados bancários: 

Banco: 
Agência:                            Conta corrente: 

6. Questionário: 

6.1. A família possui residência? 
(    ) Própria    (    ) Alugada     (    ) Financiada   (    )  
Cedida    
(    ) Outros: __________________________________

6.2. A Família é beneficiária de: 
(    ) Bolsa Família   (    ) Bolsa Social
(    ) Outros: _________________________________
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6.3. Possui filho beneficiário do: 
(    ) PróUni    (    ) FIES     (    ) Bolsa de Estudo  
(    ) Outros: __________________________________

Declaro, sob as penas da lei, que as informações 
contidas neste formulário expressam a verdade e que os 
documentos que o acompanham são fiéis aos originais, 
pelos quais me responsabilizo totalmente. Declaro ainda, 
ter conhecimento dos termos do Decreto nº ................., 
combinado com a Lei n.º 1.584/2019, tendo ciência das 
regras, obrigações e penalidades previstas. 

Camaçari/BA, ___ de ________________ de _____.
Nome: ____________________ CPF: _____________

_________________________________________
Assinatura do beneficiário

ANEXO II - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. Documentos do aluno: 
a) cópia do Documento de Identidade – RG; 
b) cópia do CPF; 
c) cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento ou 
Contrato de União Estável;
d) 02 (duas) fotos 3x4 atual. 

2. Comprovante de residência: 
a) cópia da conta de água, luz ou telefone, que comprove 
a fixação de residência no município por no mínimo 02 
(dois) anos, bem como cópia de última fatura expedida.
b) em caso de moradia alugada, apresentar cópia do 
contrato de locação ou cópia dos recibos de pagamento 
do último mês.
c) A comprovação da fixação de residência e domicílio por 
pelo menos 03 (três) anos deverá ser realizada, 
preferencialmente, com a apresentação em original e 
fotocópia do respectivo comprovante dos 03 (três) 
primeiros meses do ano de serviços de consumo, tais 
como conta de energia elétrica, água entre outras ou do 
IPTU de um por cada ano, sendo que na impossibilidade/ 
inexistência dos documentos mencionados, o Núcleo 
Técnico exigirá, cumulativamente, 02 (dois) dos 
documentos abaixo:
c.1) Atestado ou histórico escolar do titular ou 
dependentes para comprovação que o mesmo estudou 
em escola localizada no Município de Camaçari nos 
últimos 03 (três) anos;
c.2) Declaração ou atestado emitido pela respectiva 
entidade representativa da categoria com sede no 
Município de Camaçari e devidamente reconhecida e 
legalizada perante os órgãos oficiais;
c.3) Declaração de residência do proprietário do imóvel, 
no caso de aluguel, de próprio punho atestando sob as 
penas da lei, que reside, o titular requerente, no Município 
de Camaçari há ao menos 03 (três) anos.
d) Declaração emitida por associação ou entidade 
representativa sediada no município de Camaçari. 

3. Documentos do exercício da atividade pesqueira: 
a) Registro Geral de Atividade Pesqueira – RGP ou 

Declaração da Colônia de Pescadores de Camaçari, ou 
de Associação de Pescadores e Marisqueiros, 
devidamente legalizada e documentalmente atualizada, 
com jurisdição sobre a área onde atue o pescador 
artesanal e marisqueiro, nos limites do Município de 
Camaçari, que comprove:
- O exercício da profissão, na forma disposta em Lei;
- Estar atualizado com suas obrigações estatutárias e 
associativas;
- Que não dispõe de outra fonte de renda diversa da 
decorrente da atividade pesqueira no Município de 
Camaçari, exceto aquelas previstas no inciso II, do art. 8º, 
da Lei 1.584/2019.

4. Documentos do grupo familiar:
a) cópia do Atestado de Óbito do cônjuge (caso falecido); 
b) cópia da Averbação de Divórcio (caso divorciado); 
c) cópia da Declaração de Imposto de Renda de todos os 
componentes do grupo familiar do exercício anterior ao 
da data do protocolo ou quando isento, declaração de 
próprio punho; 
d) extrato de recebimento de Bolsa Família, Bolsa Social 
e outros, se for o caso; 
e) apresentar cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social contendo a página com foto, qualificação civil, o 
último contrato de trabalho e a página seguinte em branco 
de todos os membros do grupo familiar maiores de 16 
anos; 
f) certidão de Nascimento dos filhos menores de 16 anos;
g) declaração ou atestado de matrícula de todos os 
dependentes menores matriculados em escolas 
localizadas no território Município de Camaçari/BA nas 
esferas municipal, estadual ou federal.

5. Comprovantes de renda familiar: 
5.1. Para membros do grupo familiar com emprego 
registrado na CTPS: 
a) Apresentar cópia de contra-cheque de pagamento do 
mês precedente ao da data do protocolo; 
5.2. Para membros do grupo familiar com emprego sem 
registro na CTPS ou trabalhadores autônomos: 
a) Apresentar declaração de rendimento mensal; 
b) Cópia do Contrato de Trabalho em caso de atividade 
temporária.
5.3. Para membros da família em situação de 
desemprego: 
a) Apresentar cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social contendo a página com a foto, a 
qualificação civil, o último contrato de trabalho e a página 
seguinte em branco; 
b) Apresentar declaração de próprio punho de que no 
momento do protocolo não está exercendo nenhum tipo 
de atividade remunerada, que não seja a proveniente da 
pesca; 
c) Se o membro do grupo familiar não possuir a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social deverá apresentar 
declaração de próprio punho, de que não possui a CTPS 
e não exerce nenhum tipo de atividade remunerada; 
5.4. Para aposentado, pensionista ou beneficiário do 
INSS: 
a) Apresentar cópia do extrato de pagamento do 
benefício do mês precedente ao da data do protocolo; 
b) Apresentar cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social contendo a página com a foto, a 
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qualificação civil, o último contrato de trabalho e a página 
seguinte em branco. 

ANEXO III - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,_________________________________________
_______________________, portador(a) do RG 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e  d o  C P F  
______________________ residente e domiciliado à 
____________________________________________
___, declaro para os devidos fins do Decreto nº ........., 
combinado com a Lei n.º 1.584/2019, que todos os 
documentos apresentados por mim neste ato, 
correspondem integralmente com os originais, me 
responsabilizando cível e criminalmente pela 
autenticidade deles, bem como pela veracidade das 
informações por mim prestadas.        

Camaçari/BA., _____ de ________________de_____.

___________________________________
Nome:
RG:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 
com fulcro na LEI N° 1596/2019 

DECRETA

Art.1º Nomeia os membros para comporem o 
conselho gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social, sendo composta pelos seguintes 
membros:

I – Ednaldo Gomes Júnior Borges, Mat.: 830416, 
representante da Secretaria Municipal de Habitação; 

II – Juliana Franca Paes, Mat.: 830790, representante 
da Secretaria Municipal de Governo; 

III – Genival Seixas Graca, Mat.: 60271, 
Representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 7156/ 2019
DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

NOMEIA O CONSELHO GESTOR DO 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
D E  I N T E R E S S E  S O C I A L  D E  
CAMAÇARI

IV – Bruno Helásio Amorim de Oliveira, Mat.: 62774, 
representante da Procuradoria do Município;

V -  
representante da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura; 

VI - Anelisa Batista Conceição – CPF: 015.154.825-02, 
representante da sociedade civil no âmbito do 
desenvolvimento comunitário sustentável;

VII - Jaguarana Eulália dos Santos Anunciação – CPF: 
678.424.024-34, representante da sociedade civil no 
âmbito da educação e assistência social;

VIII - Antônio Costa da Silva – CPF: 065.168.745-49, 
representante da sociedade civil no âmbito 
institucional e organizacional das empresas do 
terceiro setor; 

IX – Ana Caroline de Jesus Monteiro dos Santos, CPF: 
021.748.825-07 representante da sociedade civil no 
campo de capacitação de profissionais na área de 
educação;

X – Elton Ferreira de Araújo, CPF: 910.472.935-87, 
representante da sociedade civil no âmbito do apoio 
social e emocional.

Art. 2º A Presidência da comissão será exercida pelo 
titular da Secretaria Municipal de Habitação;

Art. 3º O conselho se reunirá nas dependências da 
secretaria de habitação do município, utilizando sua 
infraestrutura e corpo técnico;

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2019

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 de 04 
Abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
999/2019,

 
RESOLVE

Reinaldo Pereira de Almeida - Mat. 829761,
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REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) SILENE 
ALENCAR PEREIRA ARRUDA, matrícula nº 60438, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário 
de PROFESSOR II, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de 40 horas semanais para 20 
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  01 DE AGOSTO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

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 de 04 
Abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
2169/2019,

 
RESOLVE

 
REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) RAILZA 
ALMEIDA DOS SANTOS, matrícula nº 61376, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário 
de PROFESSOR II, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de 40 horas semanais para 20 
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  06 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

                                    

DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 e 
parecer normativo de nº 0746/2015, que estabelece as 
condições e os critérios para enquadramento do 
pessoal do Magistério e Professores estáveis da 
educação básica de Camaçari, com jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada de 
trabalho integral para 40 horas semanais, e dá outras 
providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
2584/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) FABIO DE OLIVEIRA, 
matricula nº 61374, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada integral 
de trabalho de 40 horas semanais, a partir da 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 e 
parecer normativo de nº 0746/2015, que estabelece as 
condições e os critérios para enquadramento do 
pessoal do Magistério e Professores estáveis da 
educação básica de Camaçari, com jornada de 
trabalho de 20 horas semanais para jornada de 
trabalho integral para 40 horas semanais, e dá outras 
providências e,
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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
8143/2018,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) MARIA CRISTINA 
BARBOSA CRUZ SILVA, matricula nº 8770, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
PROFESSOR II 20H, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de jornada de trabalho de 20 
horas semanais para jornada integral de trabalho de 
40 horas semanais, a partir da publicação deste 
decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                              

DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 
e parecer normativo de nº 0746/2015, que 
estabelece as condições e os critérios para 
enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de 
Camaçari, com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais para jornada de trabalho integral para 40 
horas semanais, e dá outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 2537/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) DARCI MORAES 
DA GLORIA, matricula nº 62755, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 
de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 
jornada integral de trabalho de 40 horas semanais, a 
partir da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro na Lei Municipal de nº 1311/2013 
e parecer normativo de nº 0746/2015, que 
estabelece as condições e os critérios para 
enquadramento do pessoal do Magistério e 
Professores estáveis da educação básica de 
Camaçari, com jornada de trabalho de 20 horas 
semanais para jornada de trabalho integral para 40 
horas semanais, e dá outras providências e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 3097/2016,

RESOLVE

ENQUADRAR o (a) servidor (a) MARCOS PAULO 
OLIVEIRA SOUSA, matricula nº 60360, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de 
PROFESSOR II, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de jornada de trabalho de 20 
horas semanais para jornada integral de trabalho de 
40 horas semanais, a partir da publicação deste 
decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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DECRETO DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 
do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 002481.11.02. 882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor LEANDER LOURENO 
BOMFIM DE BRITO, matricula nº 60083, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Técnico em 
Enfermagem 30 horas, lotado na Secretaria da Saúde – 
SESAU, com data retroativa a 28 de agosto de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 0002/2019
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 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 e 
Lei Municipal nº 407/1998, art. 45, quando a previsão 
legal no âmbito municipal nos casos que decorrera a 
vacância.

Considerando a analise do processo administrativo 
00225.11.02.915.2019, o qual se verificou a possibilidade 
jurídica de declaração da vacância por posse em cargo 
inacumulável,

RESOLVE

Pela vacância por posse em cargo inacumulável do 
servidor EVERTON RAIMUNDO TORRES TAVARES, 
cadastro 63185, ocupante do cargo de FISCAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, lotado na Secretaria de 

Serviços Publicos-SESP, entretanto, com os mesmos 
efeitos jurídicos concernentes ao da declaração de 
vacância por exoneração.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 000564/2019
 DE 07 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINIDTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira e vencimentos dos servidores do 
magistério públicos do município de Camaçari, e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
00346.11.02.904.2018,

                                    RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  SANDRA CRISTINA 
GOMES DA SILVA, matricula nº 63866, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR I 
para PROFESSOR II, com data retroativa a 13 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE MAIO DE 
2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 27/2019
23 DE SETEMBRO DE 2019

O Subprocurador-Geral do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE
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Conceder 08 (oito) dias de férias, anteriormente 
suspensas por meio da Portaria PGM nº 009/2017, a 
partir de 23 de setembro de 2019, referente ao período 
aquisitivo de 09 de maio de 2016 a 08 de maio de 2017, 
ao servidor BRUNO NOVA SILVA, matrícula nº 62967, 
ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município, 
lotado na Procuradoria-Geral do Município – PGM.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Bruno Helásio Amorim de Oliveira
Subprocurador-Geral do Município

PORTARIA Nº 008/2018
 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

Institui Comissão de Fiscalização para 
cessão de uso de software para Gestão 
d e  P r o c e s s o s  H a b i t a c i o n a i s ,  
Regularização Fundiária, Casa Melhor e 
recursos específicos para o Programa 
Minha Casa Minha Vida.

O Secretário de Habitação do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições.

Considerando a necessidade de instituir comissão de 
fiscalização para cessão de uso de software, para gestão 
dos programas elencados nesta portaria.

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores,JEAN BOMFIM DE 
AQUINO, Assistente Administrativo, matricula 060619, 
inscrito noCPF sob nº 924.084.945-91como Presidente 
da Comissão, ANA MARIA VIEIRA GIFFONI DORIA, 
Oficial de Gabinete, matricula 830116, inscrita no CPF 
sob o nº 942.730.655-68, como 1ª Suplente e JOSÉ 
ABENILSON TRABUCO GUIMARÃES, Oficial de 
Gabinete, matrícula 830662, inscrito no CPF sob nº 
348.302.515-49 como 2º Suplente,para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato nº 0361/2019, referente à cessão de 
licença deuso do Software, para Gestão de Processos 
Habitacionais, Regularização Fundiária, Casa Melhor e 
recursos específicos para o Programa Minha Casa Minha 
Vida(PMCMV), o qual constituirá em acesso à moradia 
digna e melhoria das condições ambientais locais e 
qualidade de vida da população no município de 
Camaçari-BA.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigorna data de sua 
publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2019.

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

Registro de preços 
para aquisição de material de expediente (livro 
protocolo, papel couche a4, envelope para 
correspondência, envelope tipo saco), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari

www.licitacoes-e.com.br

Registro de preços 
para aquisição de KITS e Itens para Acolhimento dos 
usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelo 
CRAM,CREAS e Centro POP através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES

www.licitacoes-e.com.br

Registro de Preço 
para execução do serviço de Promoção e Divulgação de 
Ações do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de 
Camaçari em carro de som com motorista

www.compras.camacari. ba.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0196/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: 

. 
Acolhimento: 07/10/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 08/10/2019, às 09h00min; Disputa: 
08/10/2019, às 10h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) 
3621-6655/6880 – Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 0197/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA Objeto: 

. 
Acolhimento: 08/10/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 09/10/2019, às 09h00min; Disputa: 
09/10/2019, às 10h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Tel.: (71) 
3621-6655/6880 – Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 198/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: 

. Abertura: 
09/10/2019 às 09h00min – Edital/Informações: 

. Tel.: (71) 3621-
6880. Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da 
COMPEL.
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