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      LEI N° 1598/2019
      DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

Declara o Centro de Convivência do 
Idoso e da Família como sendo de 
utilidade pública.       

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado como de Utilidade Pública o Centro 
de Convivência do Idoso e da Família, CNPJ/MF nº 
28.801.524/0001-09, com sede na Rua da Glória n. º 26, 
Gleba C, Camaçari, Bahia. CEP: 42.803-010.

Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE OUTUBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº.  
DE 09 DE OUTUBRO DE 2019

Altera a composição da JUNTA DE 
J U L G A M E N TO  D E  P R O C E S S O S  
FISCAIS, do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo art. 268 da Lei nº. 1039/2009, com as 
alterações da Lei nº. 1.502, de 02 de outubro de 2017, e 
art. 94, inciso VII, Lei Orgânica Municipal.

DECRETA

7169/2019

Art. 1º. Altera a composição da JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, Órgão 
vinculado a Coordenação de Administração Tributária, 
com a estrutura definida pelo art. 268, do Código 
Tributário Municipal, será composto de 05 (cinco) 
servidores efetivos e funcionará em 02 (duas) Câmaras, 
com 02 (dois) membros, e respectivos suplentes, em 
cada uma, com mandato de 03 (três) anos.

Art. 2º. Para o mandato de vigência até 08 de novembro 
de 2020, a Junta de Julgamento será formada pelos 
seguintes membros:

I. PRESIDÊNCIA:
Presidente: Maggy Reis Giuzio
Matrícula: 80.892

II. MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA:
Titular: Luciano de Freitas Lopes
Matrícula: 62647-6
Suplente: Jocimar Moraes dos Santos Oliveira
Matrícula: 62.490-9

Titular: Karina Luzia Ferreira Meireles
Matrícula: 63.399-8
Suplente: Renata Brito Berbert de Castro
Matrícula: 63.234-6

III. MEMBROS DA SEGUNDA CÂMARA:
Titular: Elineuza Pereira dos Santos
Matrícula: 8.159-3
Suplente: Hilmara Almeida Murici
Matrícula: 63527-1

Titular: Simeia de Assis Figueiredo
Matrícula: 62.567
Suplente: Lilian Silva de Carvalho 
Matrícula: 63.468

Art. 3º 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 07 de 
outubro de 2019, e revoga o Decreto nº 7100/2019, de 14 
de junho de 2019, publicado no Diário Oficial edição nº 
1201.

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

A presidência da Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, nos casos de gozo de férias, licença e 
demais afastamentos será substituída pela relatora 
Karina Luzia Ferreira Meireles, cadastro nº 63399-8, na 
forma prevista no artigo 15, do Decreto nº 6383, de 28 de 
abril de 2016.

LEI

DECRETOS



ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario da Fazenda

DECRETO DE 21 DE MAIO 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 905/2019,
 

RESOLVE
 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) LUCIANA DE 

OLIVEIRA SILVA, matricula nº 9304, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADM 

40H, 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 21 DE MAIO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 31 DE JULHO 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 1078/2019,

 
RESOLVE

 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) ALISSON 

DOS SANTOS LIMA, matrícula nº 61167, 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 31 DE JULHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 25 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 1745/2019,

 
RESOLVE

 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) SHEILA 

SUELY RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 8625, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

PROFESSOR II 20H, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de 20 horas semanais para 10 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  25 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 OUTUBRO 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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

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  
00124.21.01.580.2019,

 
RESOLVE

 
COLOCAR A DISPOSIÇÃO do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM o servidor ERNANI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, matricula nº 63498, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ASSISTENTE DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, lotado na 
Secretaria da Fazenda - SEFAZ, sem ônus para o ente 
cedente, até 02 de janeiro de 2021, nos termos do 
convênio de cooperação técnica, retroativo a 16 de 
janeiro de 2019.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO 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,

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

Considerando o resultado do Concurso Público nº 
001/2013 resolve:

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº 
0 0 0 0 9 7 6 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 0 0 ,  0 5 0 1 3 5 8 -
49.2016.8.05.0039, 0500703-43.2017.8.05.0039, 
0 5 0 5 8 4 1 . 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9 ,  0 5 0 0 3 2 5 -
87.2017.8.05.0039 e 8023804.16.2018.8.05.000 resolve:

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 TUANY DE LIMA GALVÃO            80911734      39ª
02 LEIDIVAN BASTOS COUTO            80902310      12ª

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – MONTE GORDO
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 BERNARDO SILVÉRIO SILVA         86469212     7ª

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ABRANTES
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 ROSANA ALVES DA SILVA GENTIL87875083    17ª

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO:
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 RAFAEL DAMASCENA FERREIRA 81345485    22ª

FISIOTERAPEUTA
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 RENATA SEABRA DA SILVA            82667834     42ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  22 DE OUTUBRO DE 2019

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 31/10/2019, às 10h00, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
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Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Paulo Sérgio Dias Nunes

Camaçari, 22 de Outubro de 2019

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. MÁRIO PASCOAL HASSELMANN e 
com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 
Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 
interessar possa, que no dia 23/10/2019, às 10h00, este 
colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 
Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 
Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheira Relatora: Elizangela da Silva 
Guimarães
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Camaçari, 21 de Outubro de 2019

Mário Pascoal Hasselmann 
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

PORTARIA Nº 137/2019
DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

Interrompe férias concedidas a Servidor 
por motivo de superior interesse público 
e dá outras providências.

O  S E C R E T Á R I O  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de férias concedidas ao 
Servidor Público, no período de 01 de outubro a 30 de 
outubro de 2019, correspondente ao período aquisitivo 
de 03/02/2017 a 02/02/2018;

CONSIDERANDO o superior interesse público 
caracter izado pela necessidade de efet iva 
disponibilidade para o serviço no período no qual fora 
concedida as férias da servidora;

CONSIDERANDO a possibilidade legal da interrupção 
das férias, conforme disposto no Estatuto dos Servidores 
do Município, notadamente no artigo 90 da Lei Municipal 
nº 407 de 30 de agosto de 1998.

RESOLVE

Art. 1º. INTERROMPER, a partir de 02 de setembro de 
2019, o gozo das férias do Servidor Público CARLOS 
EDUARDO SIMÕES SOUSA, matrícula 63273, 
urbanista, cuja fruição fora concedida no período de 01 a 
30 de outubro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO 
DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

CONTRATO N.º 0345/2019 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa LUIZ AUGUSTO MIRANDA 
CONCEIÇÃO.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
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de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e LUIZ AUGUSTO 
MIRANDA CONCEIÇÃO, com sede à Avenida 
Acajutiba (antiga Rua T), - Gleba C, Camaçari - Bahia, 
CEP: 42800-970, telefone (71) 98733-8973, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 27.851.832/0001-78, representada 
neste ato pela Sra. LINDAURA MIRANDA DA 
FONSECA, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n.° 530.851.325-20, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
admin is t ra t ivo  n . º  00232 .11 .07 .611 .2018 ,  
decorrentedel ic i taçãonamodal idadede Pregão 
Presencial n.º 122/2018 para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.º 0258/2018 e que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes 
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos: 
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 122/2018 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Ata de Registro de Preços n.º 0258/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Refeições Prontas e 
Kit Lanches, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento, destinadas 
às atividades desenvolvidas através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari, conforme Anexos I do Edital da 
licitação em epígrafe.

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 325.414,78 
(trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e 
quatorze reais e setenta e oito centavos), referente 

aos lotes, constante da proposta de preço apresentada 
pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de recebimento 
da Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando 
a empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS
O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari (SEDE e ORLA), conforme descrito em ordem 
de serviço, baseado na necessidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f ís ica,  
limpos e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 

c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento d o s  
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e 
desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da o r d e m  
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a 
causar ao Município e a terceiros, em função do 

objeto do contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
l) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição da 
ambulância em caso de necessidade de m a n u t e n ç ã o  
preventiva ou corretiva das então em uso. Em se tratando 
da rede de atenção às urgências e emergências, a 
substituição deverá ser realizada imediatamente, tão 
logo a CONTRATADA t o m e  c o n h e c i m e n t o  d a  
necessidade. Para isso, a mesma deverá possuir reserva 
de carros à disposição, que serão deslocados sempre 
que necessár io ou quando sol ic i tado pela 
CONTRATANTE. 

m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição 
dos veículos em até 05h do comunicado oficial da 
Administração. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
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CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 

§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
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prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 22 de Julho de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

LINDAURA MIRANDA DA FONSECA
CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 207/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de agulha hipodérmica, fita adesiva 
hospitalar e para autoclave, compressa cirúrgica, para 
atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 06/11/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 07/11/2019, às 09h00min; Disputa: 
07/11/2019, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 790881. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

Processo nº 00269.07.377/2019 

Requerente: MARIA DOS REIS PIRES DA CRUZ 

DESPACHO Nº 07/2019

Acolho o entendimento constante do Parecer da 
Assessoria Jurídica, fls.15/16, no sentido da 
impossibilidade do pedido de reconsideração da decisão 
proferida pela Diretoria Executiva do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal nos autos do processo 
administrativo nº 198.07.10.377.2019 por ausência de 
plausibilidade jurídica.

Dê-se ciência.

Camaçari, 22 de outubro de 2019.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente 

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM
Camaçari-BA  

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezenove, às 14h50min, no gabinete da Superintendência 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, 
reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, ARILENE SENA 
PAOLILO e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a 
presidência do primeiro, estando presentes os seguintes 
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista 
em seguro social – economia, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do – 
ISSM, e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de recursos 
do – ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n° 5359/2013, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida 
a seguinte pauta: a) sugestão da SMI Consultoria de 
alocação e realocação de recursos; e b) o que ocorrer. 
Pelo gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, foi dito que, diante do e-mail 
recebido da SMI Consultoria que recomenda a realocação 
de 3% do PL do ISSM, sendo 2% no benchmark IMAB5+ e 
1% em Fundos de Ações, convocou a presente reunião 
extraordinária para que o aludido assunto pudesse ser 
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apreciado e deliberado por este Comitê de Investimentos, 
conforme expediente disponibilizado a todos os presentes. 
Aberto os debates, após análise da carteira e visando os 
níveis de risco e retorno, os membros do Comitê de 
Investimentos, por unanimidade, deliberaram em seguir a 
recomendação da SMI Consultoria, no sentido de aplicar o 
valor de R$ 4 milhões no Fundo Safra Selection FIC Ações, 
CNPJ n° 06.234.360/0001-34, além de aplicar a importância 
de R$ 7 milhões no Fundo FI Brasil IMAB5+ da Caixa 
Econômica Federal, ambos já devidamente credenciados 
pelo Comitê, sendo que as aludidas aplicações serão 
realizadas utilizando-se dos recursos alocados no Fundo FI 
Brasil IRFM1 da Caixa Econômica Federal. Em seguida, os 
membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, 
decidiram revogar a decisão constante no item c da ata da 
10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, no 
tocante ao aporte de R$ 2,5 milhões no Fundo Safra 
Selection FIC Ações, CNPJ 06.234.360/0001-34, até ulterior 
deliberação. Decidiram, ainda, alterar a disposição do item b 
da ata da referida reunião ordinária para constar que o 
pagamento da folha do mês de outubro/2019 será realizado 
utilizando-se de recursos do Fundo Itaú FIC Alocação 
Dinâmica. Por fim, decidiram restituir ao Fundo FI Brasil IRF-
M1 da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 11 milhões 
proveniente do Fundo Itaú FIC Alocação Dinâmica, o que se 
faz necessário em razão de viabilizar as realocações 
recomendadas pela SMI Consultoria de forma mais célere, 
uma vez que os resgates deste Fundo não são mais 
permitidos após as 14h, o que não ocorre com o Fundo IRF-
M1, que permite resgate até as 16h. E nada mais havendo 
passível de registro, o gestor de recursos, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
às 15h15min e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, 
na qualidade de secretário designado pela Portaria n° 
72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata de 
reunião que vai por mim e pelos demais assinada. 

Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente

Arilene Sena Paolilo
Membro

Diego Rodrigues de Magalhães
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos 

Convidado

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Convidado

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2019

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e dezenove, às 10h30min, na sala de reuniões do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal do 
ISSM, Anderson dos Santos Rocha (membro titular) e Tiago 
Santos de Jesus (membro suplente), representando a 
Controladoria-Geral do Município (CGM); e Emanuelle 
Rocha Reimão dos Reis (membro titular) e Mateus 
Reissurreição da Silva (membro suplente), representando o 
ISSM, sob a presidência do primeiro, estando presente o 
seguinte servidor convidado: Ernâni Bernardino Alves de 
Sena, diretor administrativo e financeiro do ISSM. Esteve 
ausente a seguinte conselheira: Marineide Alves da Silva 
(membro titular). A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do 
quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
aprovação das contas do primeiro semestre de 2019 do 
ISSM; e b) o que ocorrer. O presidente do Conselho Fiscal, 
Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos 
informando que após análise dos demonstrativos contábeis 
do ISSM, notadamente do balanço de receitas e despesas 
administrativas, das aplicações financeiras, do passivo 
atuarial e dos créditos previdenciários, verificou-se que as 
contas do primeiro semestre de 2019 do ISSM encontram-
se regulares, razão pela qual opina por sua aprovação. Dito 
isso, após breves debates e considerações pertinentes, o 
presidente colheu os votos dos conselheiros, que, por 
unanimidade, decidiram aprovar as contas do primeiro 
semestre de 2019 do ISSM, cujas razões encontram-se 
delineadas no Parecer do Conselho Fiscal - ISSM n° 
01/2019, que ora integra a presente ata. Ato contínuo, 
concedida a palavra ao diretor administrativo e financeiro do 
ISSM, Ernâni Bernardino Alves de Sena, foi dito que, em 
vista do quanto solicitado na 1ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Fiscal, precisamente no que diz respeito à relação 
das ações adotadas por este Instituto para regularizar os 
fundos estressados constantes da carteira de investimentos 
do ISSM, disponibiliza aos presentes as informações 
concedidas pela Assessoria Jurídica através da CI 
00002.43.2019/ISSM – INST.SEGUR.SERV.MUNIC., para 
apreciação e, posterior, deliberação. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, 
Anderson dos Santos Rocha, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e eu, Mateus 
Reissurreição da Silva, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e 
pelos demais assinada.

Anderson dos Santos Rocha
Membro titular/Presidente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)
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Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
Convidado 

Parecer do Conselho Fiscal-ISSM 
n° 01/2019

Dispõe sobre a Prestação de Contasdo 
Instituto de  Seguridade do Servidor  
Municipal-ISSM,referente ao 1° Semestre de 
2019

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Camaçari,Com Fundamentação na Lei 
Municipal 1.582/2019, manifesta-se sobre a Prestação de 
Contas referente ao 1° semestre do exercício de 2019,do 
mencionado RPPS.

RELATÓRIO

O conselho Fiscal reuniu-se na sessão no dia 27 de 
Setembro de 2019, com a pauta principal de manifestar-se 
tecnicamente acerca das contas e investimentos do 
ISSM,concernentes ao 1° Semestre de 2019.

ANÁLISE DA MATÉRIA

Foram analisados a carteira de investimentos e 
demonstrativos financeiros do período. O Instituto prestou 
esclarecimentos sobre os seguintes investimentos 
estressados : Security RF referenciado, FIC DE FI LP RF 
PREV CP, FIM SCULPTOR CREDITO PRIVADO, REAG RI 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII e Atrium, 
atráves da CI nº 00002.43.2019,observou-se que as 
providências legais que foram tomadas até o momento são 
satisfatórias, e que, examinaríamos os resultados apurados 
pela Comissão especial sindicante instituída em 25/04/2019 
e demais providencias tomadas pelo Instituto no período em 
que estiverem concluidas. 

Em relação asdemonstrações financeiras, identificamos a 
necessidade de atender a Portaria SPREV/MF n°04 do dia 
05 de fevereiro de 2018,onde  determina que os títulos 
públicos federais deverão ser classificados e contabilizados 
separadamente,para se obter a clareza e certeza dos 
números retratados nas demonstrações Contábeis, 
sugerimos a criação de subcontas contábeis no 
demonstrativo de contas do razão por tipo de investimento 
para propinciar uma melhor transparência, bem como o 
aumento no nivel de informações gerenciais do mesmo.

Por outro lado, verificando a estratégia de investimentos e 
resultados obtidos no primeiro semestre de 2019, o Instituto 
superou todos os rendimentos apurados no ano passado, e 
a meta atuarial foi superada nesse 1° sementre , sendo forte 
elemento para aprovação das contas analisadas.

CONCLUSÃO

Considerando as observações apontadas,restam 
APROVADAS,pelos membros presentes,as contas do 
ISSM,referentes ao 1° Semestre de 2019.

Camaçari, 27 de Setembro de 2019.

Anderson dos Santos Rocha
Conselheiro Titular – Presidente

Emanuelle Rocha Reimão dos Reis 
Conselheira Titular

Tiago Santos de Jesus
Conselheiro Suplente

Mateus Reissurreição da Silva 
Conselheiro Suplente

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EMENTA: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI / BAHIA E A 
LIMPEC (LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI), VISANDO 
C O L A B O R A Ç Ã O  T É C N I C A E  O P E R A C I O N A L ,  
NOTADAMENTE NA CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS

Pelo presente, de um lado: o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito 
no CNPJ/MF sob n  14.109.763/0001-80, representado neste 
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA , brasileiro, casado, portador da carteira de 

oidentidade - RG n. 04231738 04 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 598.837.315-15, com sede 
situada na Rua Francisco Drumonnd, s/n, centro Administrativo, 
Camaçari/BA, doravante denominado PMC, e do outro lado: a 
LIMPEC (Limpeza Pública de Camaçari), inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 14.671.671.0001-99, aqui denominada 
simplesmente LIMPEC, neste ato representada pelo Diretor 
Presidente, Sr. ARMANDO  BRIGTH MANÇUR FILHO, 
brasileiro, casado, portador dos documentos de identificação  
RG  n° 132500513,  expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública/BA, inscrito no CPF, sob o n° 097.084.725-49 com 
endereço n Rua Princesa Isabel, n° 114, Edf. Vale do Iguape, 
Bairro Graça, Salvador/BA, firmam,
o presente TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA visando à cessão de servidores públicos, o que 
fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO os mútuos benefícios da conjugação de 
esforços para a consecução dos objetivos a seguir definidos:

Considerando ser a LIMPEC (LIMPEZA PÚBLICA DE 
CAMAÇARI), empresa de limpeza pública, enquadrada como 
estatal dependente, conforme Lei Municipal n° 1190/2011, 
desempenhado papel fundamental à comunidade 
camaçariense  através  da execução de suas atribuições 
definidas em lei;

Considerando que a Administração Pública Direta e Indireta 
deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, 
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caput, da Constituição Federal;

Considerando o objetivo da PMC em promover o serviço 
público com elevada qualidade, contribuindo com o necessário 
para consecução das finalidades dos Órgãos Administrativo 
Público Indireto;

Assim sendo, os convenentes resolvem, de comum acordo, 
firmar o presente CONVÊNIO de COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
sujeitando-se, no que couber, às disposições legais aplicáveis à 
espécie, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA- Este convênio tem por objeto 
disciplinar a cessão pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI de funcionários, para LIMPEC, bem como da 
LIMPEC à PMC, para prestar serviço técnico operacional e 
administrativo, desempenho de cargo, compor comissões 
legais e cumprir designações especiais, sempre em benefício 
do convenente, em jornada de trabalho de acordo com as 
normas estabelecidas.

Parágrafo Primeiro -  O presente Termo de Convênio de 
Cooperação Técnica visa à cessão de servidores públicos do 
quadro funcional entre os entes para prestação de serviços, 
podendo o ônusda cessão recair tanto sobre o CESSIONÁRIO, 
quanto sobreo CEDENTE, o que será analisado caso a caso 
pelosrepresentantes do CESSIONÁRIO e do CEDENTE, 
devendo ser respeitadas, as vantagens do servidor, 
observando o quanto disposto no Estatuto dos Servidores, Lei 
Municipal de n° 407 de 1998, dentre outras porventura 
competentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A cessão de que se trata este 
instrumento dar-se-á para o desempenho das funções 
exercidas na cessionária definidos em lei ou regulamento, 
ressalvadas as comissões legais e designações especiais 
efetuadas pelo Prefeito, desde que compatíveis com a 
dignidade do cargo e capacidade do servidor para exercê-lo, 
segundo dispõe o artigo 3o e seguintes da Lei Municipal de n 
407 de 1998.

CLÁUSULA TERCEIRA - Será de responsabilidade exclusiva 
do cessionário o pagamento de quaisquer outras vantagens 
adicionais remuneratórias que atribuir ao funcionário cedido, 
seja a título de despesa de transporte, viagens, diárias, 
indenização de quilometragem, complemento de salário, seja a 
qualquer outro título.

Parágrafo Primeiro- O CESSIONÁRIO, também assumirá o 
ônus total de fardamento, equipamento, ferramental de trabalho 
e EPIs do funcionário cedido.

CLÁUSULA QUARTA –DA DESIGNAÇÃO DOS 
SERVIDORES
- A designação dos servidores públicos será precedida das 
seguintes cautelas:

Parágrafo Primeiro- O CEDENTE, mediante comunicação 
oficial, encaminhará ao CESSIONÁRIO a relação dos 
servidores públicos que lhe serão cedidos.

Parágrafo Segundo - A carga horária dos servidores cedidos 
deverá ser compatível com a dos servidores do 
CESSIONÁRIO, resguardando-se, entretanto, a jornada de 
trabalho prevista pela Municipalidade.

Parágrafo Terceiro - A frequência do servidor cedido será 
controlada pelo CESSIONÁRIO e será mensalmente remetida 
ao CEDENTE, arquivando-se na Secretaria de Administração – 

SECAD e UNIREL – Unidade de relações de Trabalho da 
Limpec, cópia dela para simples controle e comunicação de 
eventuais irregularidades cometidas.

Parágrafo Quarto - As faltas no serviço deverão ser 
comunicadas juntamente com a frequência do servidor, assim 
como as ausências, férias, licença-saúde ou qualquer espécie 
de ocorrência que resulte na irregularidade da frequência.

Parágrafo Quinto- As faltas de caráter disciplinar, após 
formalmente constatadas pelo CESSIONÁRIO, serão 
imediatamente comunicadas ao CEDENTE para as 
providências cabíveis.

Parágrafo Sexto- É facultada a substituição ou a devolução do 
servidor cedido, mediante prévia comunicação oficial.

Parágrafo Sétimo - Até o 5(quinto) dia de cada mês, o 
CESSIONÁRIO encaminhará diretamente ao CEDENTE a 
frequência do funcionário cedido.

Parágrafo Oitavo - Nos limites da legislação em vigor, será 
assegurado ao funcionário cedido, o afastamento para gozo de 
férias regulamentares. O CESSIONÁRIO responderá por 
qualquer encargo ou pagamento que a CEDENTE seja 
obrigada por lei a cumprir ao funcionário, por conta de férias não 
gozadas durante o período da cessão a que se refere convênio.

C L Á U S U L A Q U I N TA -  D A S  O B R I G A Ç Õ E S  D O  
CESSIONÁRIO

Parágrafo Primeiro- Estar ciente de que são de sua inteira 
responsabilidade os pagamentos de todas as despesas com 
remunerações, encargos previdenciários e trabalhistas, bem 
como quaisqueroutros que porventura integrem os salários ou 
vencimentos dos servidores cedidos, quando o ônus recair 
APENAS para o CESSIONÁRIO, conforme Cláusula Primeira, 
parágrafo primeiro.

Parágrafo Segundo- Zelar pela observância da jornada de 
trabalho dos servidores cedidos a fim de evitar carga horária 
superior à prevista.

Parágrafo Terceiro - Cumprir rigorosamente o disposto no 
subitem Cláusula Quarta, § 4º.

Parágrafo Quarto- Estar ciente de que o CEDENTE, após 
formal comunicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno 
doservidor, segundo seu alvedrio.
Parágrafo Quinto- O CESSIONÁRIO não poderá, sob 
qualquer pretexto, alterar a designação do servidor para posto 
de trabalho que não esteja compreendido dentro do Município.

Parágrafo Sexto- Promover os esclarecimentos que 
porventura vierem a ser solicitados pelo CEDENTE.

Parágrafo Sétimo- Fiscalizar para que os serviços 
desenvolvidos pelos servidores cedidos estejam de 
conformidade com o disposto neste TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA.

Parágrafo Oitavo - Comunicar, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, o seu interesse em promover a substituição de 
qualquer servidor cedido.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

Parágrafo Primeiro- Estar ciente de que são de sua inteira 
responsabilidade os pagamentos de todas as despesas com 
remunerações, encargos previdenciários e trabalhistas, bem 
como quaisquer outros que porventura integrem os salários ou 
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vencimentos dos servidores cedidos, quando o ônus da cessão 
recair tanto sobre o CEDENTE, conforme ressalva contida na 
Cláusula Primeira, § 1º.

Parágrafo Segundo- Responsabilizar-se por qualquer ato 
irregular praticado pelo servidor cedido, independentemente de 
dolo ou culpa.

Parágrafo Terceiro- Certificar-se de que os servidores cedidos 
estão cientes de que deverão cumprir todos os regulamentos 
internos do CESSIONÁRIO, sem exceção.

Parágrafo Quarto- Quando da emissão da relação dos 
servidores a serem cedidos, informar que ·eles não possuem 
cônjuges, companheiros (as), parentes em linha reta e/ou 
colateral, até o 3° grau, prestando serviços de forma direta ou 
indireta, ou fornecendo produtos e/ou serviços ao 
CESSIONÁRIO.

Parágrafo Quinto- Acolher ou justificar, em 30 (trinta) dias, a 
comunicação do CESSIONÁRIO para os fins do §Oitavo da 
cláusula anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA- A execução deste convênio ficará a 
cargo da necessidade de ambos, ora intitulados concedente ora 
convenente, que manterá previamente os entendimentos e 
contratos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA OITAVA-DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL -  Os 
convenentes poderão alterar, a qualquer tempo e por mútuo 
entendimento, por meio de Termo Aditivo, o presente Convênio 
para aperfeiçoar as relações entre as partes, ou ainda, por força 
de situação legal.

Parágrafo Único - Quaisquer modificações nos Termos 
Aditivos constarão de outros Termos Aditivos, acompanhadas 
das justificativas e, se aprovados, farão parte integrante deste 
Convênio de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA NONA- DA RECISÃO E DENÚNCIA -  O presente 
convênio poderá ser rescindido, independentemente de 
interpelação judicial, em caso de superveniência de norma legal 
que o torne material ou formalmente incompatível, ato de 
autoridade competente que o torne inviável, ou ainda, 
rescindido por consenso das partes, podendo ser denunciado 
por qualquer dos convenentes, a qualquer tempo, desde que 
ocorra inadimplemento de suas cláusulas e condições.

Parágrafo Primeiro- Cessada a investidura do cargo em 
comissão/função de confiança, rescindido o presente Convênio 
de Cooperação Técnica, ou findo o prazo da sua vigência, o 
CESSIONÁRIO fará retornar ao CEDENTE no prazo 
improrrogável de 05(cinco) dias, ofuncionário cedido, sob pena 
de exclusão da folha de pagamento.

Parágrafo Segundo- Sua denúncia ou rescisão deverá ser 
feita, mediante comunicação escrita, que produzirá efeito após 
90 (noventa) dias de seu recebimento pela destinatária, sem 
prejuízo dos projetos ou planos operativos em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - D O T E R M O D E 
RESPONSABILIDADE E SIGILO

Parágrafo Primeiro-  O servidor cedido deverá, 
obrigatoriamente, assinar o Termo de Responsabilidade e 
Sigilo perante o CESSIONÁRIO, em observância às normas de 
Política e Segurança da Informação do órgão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA VIGÊNCIA DO 
PRESENTE CONVÊNIOA vigência deste Convênio será de 01 
(um) ano, ficando automaticamente prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de dezembro /2020, desde 
que nenhuma das partes se manifeste em contrário, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo, entretanto 
ser rescindido por qualquer daspartes convenentes mediante 
aviso por escrito à outra, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– PUBLICAÇÃO -  A 
publicação resumida do presente Termo de Cooperação, será 
efetivada por extrato em Diário Oficial do Município de 
Camaçari/BA, às expensas do Município de Camaçari/BA, até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias a contar de sua assinatura, tudo 
nos termosdo artigo 61 e seguintes da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS CASOS OMISSOS - 
Os casos omissos serão resolvidos mediante comum acordo, 
respeitada a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO Para dirimir quaisquer 
dúvidas na execução deste Convênio, que não possam ser 
compostos pela mediação administrativa, fica eleito o Foro da 
Comarca de Camaçari/ BA, renunciando-se a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja.

Em assim sendo, após lido e achado conforme pelas partes, 
perante as 02 (duas) testemunhas que este subscrevem, 
lavrou-se o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
para a cessão de servidores públicos, em três (03) vias, por 
todos assinados, atendendo-se as formalidades legais. Os 
efeitos deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉNICA retroagem 
ao dia 02 de Janeiro de 2019.

Camaçari, 15 de maio de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA    MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI PREFEITO

ARMANDO  BRIGTH MANÇUR FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DA LIMPEC 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANÇAS DA LIMPEC

TESTEMUNHAS:

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 009/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
20631.07.12.522.2019

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
torna pública a contratação realizada em 12/06/2019, através 
da Inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, fundamentada no 
Artigo 25, inciso II, combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666/93, objetivando a inscrição dos Conselheiros: 
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis, matrícula 10017, 
Conselheira Titular, Mateus Reissureição da Silva, matrícula 
110012, Conselheiro Suplente e Anderson dos Santos Rocha, 
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matrícula 61267, Presidente do Conselho, no 7º Congresso 
Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que será ministrado pela 
Associação Brasileira de Instituições de Previdência- ABIPEM, 
no período de 06 a 08 de novembro de 2019, na Cidade de 
Belém/PA.

Valor global: R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO:

Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços Técnicos 
e Administrativos
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº 253/2019
DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá 
outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor ROBSON DA FONSECA 
COSTA para o cargo de OUVIDOR, Símbolo GES-II, 
lotado na Ouvidoria da Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público a partir de 17 de outubro de 2019.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de 
Outubro de 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 254/2019
DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

“Exonerar o Servidor Nomeado para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá outras 
providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a servidora DUCILEIDE ALMEIDA 
NAZARÉ, do cargo de SUPERVISOR DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE, Símbolo GAS-II, matrícula nº. 101254, 
lotado na Diretoria Técnica de Transporte Público da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público a 
partir de 30 de setembro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30 de 
setembro de 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 255/2019
DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá 
outras providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
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CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a servidora DUCILEIDE ALMEIDA 
NAZARÉ para  o  cargo  de  GERENTE DE 
TRANSPORTES INDIVIDUAIS E ESPECIAIS, Símbolo 
GES-III, lotado na Diretoria Técnica de Transporte 
Público da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público a partir de 01 de outubro de 2019.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
Outubro de 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 256/2019
DE 22 DE OUTUBRO DE 2019

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá 
outras providências.”

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o servidor JAILTON SALES DOS 
SANTOS para o cargo de SUPERVISOR DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE, Símbolo GAS-II, lotado na Diretoria 
Técnica de Transporte Público da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público a partir de 01 de outubro 
de 2019.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
Outubro de 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO                                                
Diretor Superintendente

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.
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PROCESSO AIT PLACA RESULTADO

16718/2017 G011500037 OUK0236 Deferimento

27323/2017 G005600480 ATR6175 Indeferimento

27607/2017 G009500124 JQX5715 Indeferimento

27611/2017 G010100096 HGV9665 Indeferimento

27614/2017 G005800746 OQB5623 Não Conhecido

27636/2017 G006700241 PJK2240 Indeferimento

27637/2017 G008600045 JSR3814 Indeferimento

27650/2017 G009001827 PJR6220 Indeferimento

27655/2017 G007601748 PJM7649 Indeferimento

27674/2017 G007601404 OKZ0139 Indeferimento

27684/2017 G008100482 PKM3081 Indeferimento

27753/2017 G005600527 OKP6312 Indeferimento

27757/2017 G008200737 PJV8005 Indeferimento

27759/2017 G008200739 PJV8005 Indeferimento

27760/2017 G008200736 PJV8005 Indeferimento

27761/2017 G008700268 OZN6450 Indeferimento

27762/2017 G006800187 NYL5246 Indeferimento

27764/2017 G009001614 OVA0960 Indeferimento

27765/2017 G005600542 OUM4439 Indeferimento

27769/2017 G009900295 PKD6562 Indeferimento

27770/2017 G007200154 PJR1529 Indeferimento

27771/2017 G009700407 OUZ8196 Indeferimento

27772/2017 G007601383 JSD7534 Indeferimento

27776/2017 G009001235 PKB4694 Indeferimento

27777/2017

 

G009001237 PKB4694 Indeferimento

27778/2017

 

G009001421 PJU2383 Indeferimento

27779/2017

 

G009900352 OKJ3353 Indeferimento

27783/2017

 

G009001502 PJQ2287 Indeferimento

27787/2017

 

G010900126 PJE4168 Indeferimento

27789/2017

 

G008200718 OKU4069 Indeferimento

27791/2017

 

G006000425 OZR2546 Indeferimento

27796/2017

 

G007601292 PWJ4101 Indeferimento

27800/2017

 

G009001129 PWV4471 Indeferimento

27801/2017

 

G005800646 PWV4471 Indeferimento

27806/2017

 

G001600195 PWV4471 Indeferimento

27808/2017

 

G008400297 NZZ9649 Indeferimento

27813/2017

 

G007601280 NYI2206 Indeferimento

27828/2017

 

G007800454 NZP2867 Indeferimento
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27832/2017 G007601422 NZO2220 Deferimento

27833/2017 G007600467 PJL8971 Indeferimento

27835/2017 G009900322 HFB5662 Indeferimento

27837/2017 G011500075 JPU2148 Indeferimento

27838/2017 G008100699 JPU3148 Indeferimento

27846/2017 G008200854 JPC4725 Deferimento

27849/2017 G010000138 JPC4725 Indeferimento



GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM22 DE OUTUBRO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17

		2019-10-24T17:13:03-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:13:30-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:13:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:14:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:14:16-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:15:08-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:15:24-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:15:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:15:58-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:16:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:16:57-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:17:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:17:49-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:18:05-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:18:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:18:40-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2019-10-24T17:19:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515




