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

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO  DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 PORTARIA Nº 113/2021
DE 14 DE JULHO DE 2021

 

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar o servidor EDMAR DE MELO S. 
SOBRINHO, cargo de coordenador, matrícula nº 61857, 
para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº. 
0019/2021 firmado com a empresa MEDICAR 
EMERGÊNCIAS SÃO PAULO LTDA.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada às disposições em contrário.
     
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 14 DE JULHO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

PORTARIA  Nº86/2021
DE 15 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
serv idores públ icos munic ipais 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

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

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

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

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

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.
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PORTARIA N° 103/2021
DE 21 DE JUNHO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (um) terreno 
próprio designado pelo LOTE 17R, originário 
da unificação dos LOTES n°s 16B e 17 da 
Quadra ''B'', integrante do Loteamento 
denominado COQUEIRAL PEDRA DA 
CRUZ, situado no Distrito de Abrantes neste 
Município de Camaçari, medindo 1.565,65 
m², a ser desmembrada em 02 (duas) 
novas áreas com 02 (dois) lotes 
resultantes: 17R-B com área de 782,82 m² 
e 16R-A com área de 782,82 m², na forma 
que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 janeiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 01709.22.09.005.2020, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) área 
designada pelo 01 (um) terreno próprio designado pelo 
LOTE 17R, situado na Quadra B, do Loteamento 
denominado “Coqueiral Pedra Cruz”, Distrito de 
Abrantes, neste Município de Camaçari, inscrito no 
Censo Imobiliário Municipal sob. o n° 038724 com área 
total de 1.565,65 m², a serem desmembrados em 02 
(dois)  novos lotes denominados: LOTE N° 17R-B 
com área total de 782,82 m² e LOTE N° 16R-A com 
área total de 782,82 m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de TOPÁZIO PATRIMONIAL LTDA, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº: 10.943.799/0001-03, conforme o 
registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob a matrícula de nº 
51.470 e Inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob 
n° 038724.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL N° 17R

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P12, de coordenadas N 
8.585.501,91 m. e E 587.018,00 m., deste, segue com 
azimute de 114°52'04" e distância de 27,63 m., 

confrontando neste trecho com LOTE n°18, até o vértice 
P13, de coordenadas N 8.585.490,30 m. e E 587.043,07 
m.; deste, segue com azimute de 119°52'00" e distância 
de 14,00 m., confrontando neste trecho com LOTE n°18, 
até o vértice P14, de coordenadas N 8.585.483,32 m. e E 
587.055,21 m.; deste, segue com azimute de 214°26'30" 
e distância de 27,06 m., confrontando neste trecho com o 
TERRENO DE MARINHA, até o vértice P10, de 
coordenadas N 8.585.461,01 m. e E 587.039,91 m.; 
deste, segue com azimute de 133°02'41" e distância de 
4,00 m., confrontando neste trecho com o TERRENO DE 
MARINHA, até o vértice P11, de coordenadas N 
8.585.458,28 m. e E 587.042,83 m.; deste, segue com 
azimute de 215°09'18" e distância de 12,45 m., 
confrontando neste trecho com o TERRENO DE 
MARINHA, até o vértice L3, de coordenadas N 
8.585.448,10 m. e E 587.035,66 m.; deste, segue com 
azimute de 316°37'32" e distância de 18,11 m., 
confrontando neste trecho com o LOTE 15R, até o vértice 
L2, de coordenadas N 8.585.461,26 m. e E 587.023,22 
m.; deste, segue com azimute de 285°32'39" e distância 
de 27,54 m., confrontando neste trecho com o LOTE 15R, 
até o vértice L1, de coordenadas N 8.585.468,64 m. e E 
586.996,69 m.; deste, segue com azimute de 32°38'29" e 
distância de 12,45 m., confrontando neste trecho com a 
PISTA, até o vértice P8, de coordenadas N 8.585.479,13 
m. e E 587.003,41 m.; deste, segue com azimute de 
32°38'39" e distância de 27,06 m., confrontando neste 
trecho com a PISTA, até o vértice P12, de coordenadas N 
8.585.501,91 m. e E 587.018,00 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central - 39°, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção plana. 

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

LOTE Nº 17R-B

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P12, de coordenadas N 
8.585.501,91 m. e E 587.018,00 m., deste, segue com 
azimute de 114°52'02" e distância de 27,63 m., 
confrontando neste trecho com o LOTE 18, até o vértice 
P13, de coordenadas N 8.585.490,30 m. e E 587.043,07 
m.; deste, segue com azimute de 119°52'00" e distância 
de 14,00 m., confrontando neste trecho com o LOTE 18, 
até o vértice P14, de coordenadas N 8.585.483,32 m. e E 
587.055,21 m.; deste, segue com azimute de 214°26'30" 
e distância de 21,68 m., confrontando neste trecho com o 
TERRENO DE MARINHA, até o vértice L6, de 
coordenadas N 8.585.465,44 m. e E 587.042,95 m.; 
deste, segue com azimute de 316°42'00" e distância de 
16,10 m., confrontando neste trecho com o LOTE 16RA, 
até o vértice L5, de coordenadas N 8.585.477,16 m. e E 
587.031,91 m.; deste, segue com azimute de 285°30'04" 
e distância de 26,23 m., confrontando neste trecho com o 
LOTE 16RA, até o vértice L4, de coordenadas N 
8.585.484,17 m. e E 587.006,63 m.; deste, segue com 
azimute de 32°38'41" e distância de 21,08 m., 
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confrontando neste trecho com a PISTA, até o vértice 
P12, de coordenadas N 8.585.501,91 m. e E 587.018,00 
m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central-39°, tendo como o Datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção plana.
 

LOTE ORIGINAL N° 16RA

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice L4, de coordenadas N 
8.585.484,17 m. e E 587.006,63 m., deste, segue com  
azimute de 105°30'04" e distância de 26,23 m., 
confrontando neste trecho com o LOTE 17RB, até o 
vértice L5, de coordenadas N 8.585.477,16 m. e E 
587.031,91 m.; deste, segue com azimute de 136°42'00" 
e distância de 16,10 m., confrontando neste trecho com 
LOTE 17RB, até o vértice L6, de coordenadas N 
8.585.465,44 m. e E 587.042,95 m.; deste, segue com 
azimute de 214°26'30" e distância de 5,38 m., 
confrontando neste trecho com o TERRENO DE 
MARINHA, até o vértice P10, de coordenadas N 
8.585.461,01 m. e E 587.039,91 m.; deste, segue com 
azimute de 133°02'41" e distância de 4,00 m., 
confrontando neste trecho com TERRENO DE 
MARINHA, até o vértice P11, de coordenadas N 
8.585.458,28 m. e E 587.042,83 m.; deste, segue com 
azimute de 215°09'18" e distância de 12,45 m., 
confrontando neste trecho com o TERRENO DE 
MARINHA, até o vértice L3, de coordenadas N 
8.585.448,10 m. e E 587.035,66 m.; deste, segue com 
azimute de 316°37'32" e distância de 18,11 m., 
confrontando neste trecho com LOTE 15R, até o vértice 
L2, de coordenadas N 8.585.461,26 m. e E 587.023,22 
m.; deste, segue com azimute de 285°32'39" e distância 
de 27,54 m., confrontando neste trecho com LOTE 15R, 
até o vértice L1, de coordenadas N 8.585.468,64 m. e E 
586.996,69 m.; deste, segue com azimute de 32°38'29" e 
distância de 12,45 m., confrontando neste trecho com a 
PISTA, até o vértice P8, de coordenadas N 8.585.479,13 
m. e E 587.003,41 m.; deste, segue com azimute de 
32°38'41" e distância de 5,98 m., confrontando neste 
trecho com a PISTA, até o vértice L4, de coordenadas N 
8.585.484,17 m. e E 587.006,63 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central – 39°, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção plana.

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Agrimensor Luiz Alberto Freitas 
dos Santos sob. Registro de n° 61358/D BA, nos termos 
da ART de n°BA20200385904.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.                                                                                                                                                                                                                                          

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE JUNHO DE 
2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

CERTIDÃO Nº 008/2021

Certifico para os devidos fins, através do Processo 
Administrativo nº 01257.22.09.151.2021 - PMC, de 
17.06.2021, tendo por interessado PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI / SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO - SEHAB, CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
que o  Loteamento São Bento, localizado na Estrada 
Velha de Monte Gordo, na área da Fazenda Genipabú, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari-BA, conforme 
coordenadas indicadas no memorial descritivo, 
integrantes do referido processo, averbado no Cartório 
de  1º Oficio de Registro de Imóveis de Camaçari, com 
matrícula nº 25.938, possui área territorial de 35.040,23 
m², e encontra-se parcelado em 184 lotes populares, 
distribuído em 06 quadras identificadas pelas letras A à F, 
perfazendo um total de área de lotes com 23.470,59m²; 
sistema viário composto de ruas e passeios, com 
9.507,08m²; área verde (praça e canteiros) com 
4.062,55m², tudo implantado pelo Município. O Terreno 
está inserido na Macrozona Urbana de Guarajuba, MG - 
ZU.2 e Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 6, 
conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – 
PDDU, Lei Municipal nº 866/08. A presente Certidão tem 
a finalidade de iniciar o processo de regularização 
fundiária do referido empreendimento, de acordo com a 
Lei Federal 13.465/2017,  fundamentado no Artigo 26 da 
Lei Municipal 1596/2019 e corresponde a 1ª Etapa da 
Regularização Fundiária Urbana - REURB.
As informações dispostas nesta Certidão se referem à 
situação dos lotes conforme implantados pelo Município, 
não correspondendo as construções executadas após a 
entrega dos mesmos. Essa certidão perderá a validade 
mediante alteração das legislações urbanísticas e 
ambientais vigentes, podendo ser invalidada, modificada 
ou revogada a qualquer tempo, sem o prévio aviso, se o 
Município manifestar interesse sobre a área. Não gera 
direito adquirido, nem expectativa de direito, bem como 
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não reconhece o direito de posse, nem propriedade do 
requerente sobre o imóvel. 

Esta Certidão não corresponde ao Alvará de 
Conclusão de Obras, não atesta conformidade das 
construções com os parâmetros urbanísticos 
tampouco a estabilidade da estrutura da edificação.

E para constar eu Agda Silva Costa, ______________, 
arquiteta e urbanista, desta Coordenadoria de 
Licenciamento Urbanístico, analisei e elaborei a presente 
Certidão que vai por mim assinada e visada pela 
representante da Coordenadoria de Licenciamento 
Urbanístico e pela Secretária de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.  Camaçari, 18 de junho de 2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO - CLU/SEDUR

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 3/2021
DE 20 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a criação da Comissão Eleitoral de 
Julgamento da eleição dos membros que 
comporão o Conselho Municipal de Juventude de 
Camaçari, Estado da Bahia.

O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, no uso 
de suas competências e atribuições legais, com fulcro 
na Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 1.673 de 21 de 
Junho de 2021, que dispõe sobre a criação, composição, 
competência e funcionamento do Conselho Municipal da 
Juventude de Camaçari, Estado da Bahia,

RESOLVE

Art. 1º - Instituir a Mesa Diretora da Comissão Eleitoral 
de Julgamento da eleição dos membros do Conselho 
Municipal de Juventude de Camaçari;

Parágrafo único - São atribuições da Comissão Eleitoral 
de Julgamento da eleição dos membros do Conselho 
Municipal de Juventude de Camaçari:

I - realizar o processo eleitoral seguindo e fazendo 
cumprir todas as determinações e orientações 
constantes no edital de convocação para a eleição do 
Conselho Municipal de Juventude de Camaçari, n.º 
001/2021.

Art. 2º - A Mesa Diretora da Comissão Eleitoral de 
Julgamento será composta de 03 (três) servidores 
lotados na Secretaria de Esporte Lazer e Juventude do 
Município de Camaçari, assim dispostos:

Parágrafo único - 01 (um) Presidente; 01 (uma) 
Secretária; e 01 (um) Mesário, adiante designados:

I - Presidente: Arison Mascarenhas Santos da Silva, 
Mat. 833660; II - Secretária: Karoline Ribeiro de Sousa, 
Mat. 834201;

III - Mesário: José Genaldo de Souza Café Júnior, Mat. 
834209. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

CAMAÇARI/BA, EM 20 DE JULHO DE 2021.

MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO
SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, 
através da Coordenação de Juventude, em cumprimento 
da Lei Municipal nº 1.673 de 21 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a criação, composição, competência e 
funcionamento do Conselho Municipal da Juventude, 
CONVOCA, para o dia 30 de julho de 2021, das 08:00h às 
17:00h, ASSEMBLEIA para realização de eleição dos 
membros, titulares e suplentes, representantes da 
sociedade civil, que comporão o Conselho Municipal de 
Juventude de Camaçari 2021/2023, nos seguintes 
segmentos:

I. Representante de Grêmios Estudantis

II. Representante de Instituições de ensino 

superior

III. Representante de das entidades ou movimentos 

de etnias 

IV. Representante de movimentos religiosos 

V. Representante da Orla 

VI. Representante da zona rural 

VII. Representante de comunidades Tradicionais

VIII. Representante de movimentos sócias 

LGBTQIA+ 

IX. Uma representante das entidades de mulheres.
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Cada segmento da sociedade civil que disputa um 
assento no Conselho Municipal da juventude de 
Camaçari está devidamente definido no anexo I do 
presente Edital.

1.DA INSCRIÇÃO DE ELEITORES E CANDIDATOS

1.1 - O cadastramento como eleitor e a inscrição de 
candidatura para a eleição extraordinária do Conselho 
Municipal da juventude de Camaçari ocorrerão no dia 26 
de julho de 2021.

1.2 - O cadastramento eleitoral e as inscrições de 
candidatura se darão na sede da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude, situada no Estádio 
Fernando Ferreira Lopes, rua do estádio S/N, Bairro do 
Verdes Horizonte, Camaçari-Bahia e deverão ser 
efetivadas pessoalmente, através do preenchimento e 
assinatura de formulários apropriados, contidos nos 
anexos II e III do presente edital, bem como da 
apresentação da documentação exigida para o seu 
deferimento.

1.3 - São elegíveis a membros do Conselho Municipal da 
juventude de Camaçari, os candidatos da sociedade civil 
nas áreas de movimentos voltado para a juventude 
estabelecida no preâmbulo do presente Edital e com 
atuação comprovada no município de Camaçari, que 
atendam aos seguintes requisitos:
a) Ter 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos no ato da 
inscrição; 

b) ser reconhecido pela comunidade local como 
participante, organizador, produtor ou incentivador da 
juventude; 

c) ter atuação em atividades de políticas públicas para 
juventude; 

d) não estar vinculado, a qualquer título partidário.

1.4 - Os Candidatos deverão declarar não serem 
detentores de Cargo em Comissão no Município ou de 
mandato eletivo junto ao Poder Legislativo. 

1.5 - As mesmas condições previstas para o alistamento 
como candidato servirão para o alistamento como eleitor, 
salvo a constante da alínea d do item 1.3. e o item 1.4.

1.6 -Todos os eleitores deverão se cadastrar e ter suas 
inscrições homologadas pela Coordenação de 
juventude, fazendo prova de estarem ligados à área que 
pretendem votar.

1.7 - Será considerado válido o formulário de 
cadastramento preenchido correta e completamente, 
tendo em anexo a documentação exigida neste 
regulamento. 

1.8 - Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com 
pendência de documentação.
 
1.9 - Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins 

desta eleição, cadastramento de eleitores ou inscrições 
de candidaturas, após o prazo estipulado neste Edital. 

1.10 - As inscrições de eleitores, bem como de 
candidaturas, que atendam a todos os requisitos 
definidos no regulamento constante do presente Edital, 
serão homologadas e as respectivas listas serão 
divulgadas pela Coordenação de juventude, devendo, 
também, ser publicadas no Diário Oficial do Município e 
afixadas em locais visíveis e de fácil acesso ao público.

1.11 - Cada candidato poderá concorrer a somente uma 
das vagas e cada eleitor somente poderá votar em um 
candidato do segmento em que se cadastrou. 

1.12 - Questionamentos em relação às listas de eleitores 
cadastrados e/ou de candidaturas inscritas, bem como 
possíveis pedidos de impugnação, deverão ser 
protocolados perante a Coordenação de juventude, no 
prazo, improrrogável, de 24 (vinte e quatro) horas a partir 
da divulgação das referidas listas, no mesmo horário 
destinado às inscrições, sendo considerados, de 
imediato, como intempestivos os questionamentos e/ou 
pedidos de impugnação apresentados fora deste prazo. 

1.13 - A Comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os 
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata 
o item anterior no prazo improrrogável de 24 (vinte e 
quatro) horas a partir do horário do seu recebimento, que 
será firmado pela Comissão Eleitoral.

2. DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS

2.1. No ato de inscrição deverão ser apresentados os 
documentos abaixo relacionados: 

2.1.1 Cópia e original de documento oficial de 
identificação, com fotografia; 

2.1.2 Cópia e original de comprovante de residência que 
comprove a sua permanência no Município há, no 
mínimo, 2 (dois) anos (faturas de água, luz, telefone, 
contrato de locação de imóvel com firma reconhecida, 
correspondência de instituição bancária/financeira, 
documentos ou correspondência expedida por órgãos 
oficias das esferas municipal, estadual ou federal). 

2.1.3. Prova de atuação, que pode se dar por qualquer 
um dos seguintes documentos emitido nos últimos 03 
(três) anos antes do ato de inscrição: matérias de jornal 
ou em internet, atestados emitidos por instituições 
públicas (à exceção dos previstos no item 2.1.4) e 
privadas, certificados ou declarações de reconhecimento 
da atividade políticas públicas voltado para juventude.

2.1.4 Atestados oriundos de equipamentos públicos 
ligados à Secretaria de Esporte Lazer e Juventude de 
Camaçari não serão permitidos.

3. DA ELEIÇÃO E DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

3.1. Serão eleitos para representação de cada segmento 
dois conselheiros, sendo um titular e um suplente. 
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3.2. A Secretaria de Esporte Lazer e Juventude de 
Camaçari disponibilizará, para o cumprimento deste 
Edital, a necessária infraestrutura e os recursos, 
materiais e humanos, necessários para a organização da 
eleição, desde o cadastramento até a apuração dos 
votos.

3.3. A eleição se dará no dia 30 de julho de 2021, no 
período ininterrupto das 08:00h às 17:00h, no pátio de 
atividades do Estádio Fernando Ferreira Lopes, 
localizado na Rua do Estádio s/n, bairro Verdes 
Horizontes, município de Camaçari/BA, CEP. 42800-255, 
perante os membros da Comissão Eleitoral.

3.4. A Mesa Diretora do processo eleitoral será composta 
por um presidente, um secretário e um mesário 
designados entre os servidores da Secretaria de Esporte 
Lazer e Juventude de Camaçari, para viabilizar a 
realização da eleição, tendo as seguintes atribuições:

I - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais 
referentes ao processo eleitoral; 
II – Garantir o voto e sua livre manifestação; 
III – Coibir a interferência de terceiros ao ato de votação; 
IV- Tomar providências de ordem interna para o bom 
andamento do pleito; 
V – Resolver as questões incidentais; 
VII – Receber e autuar impugnações, protestos e 
reclamações em geral e encaminhá-los á coordenação 
de juventude;

 3.5 - Durante o pleito, também compete à Comissão 
Eleitoral: 

I – Instalar, dirigir e fiscalizar os trabalhos eleitorais; 
II – Conferir os votos e os apurar, depois de encerrado o 
processo de votação; 
III – lavrar a ata de eleição, indicando claramente, o 
resultado com o respectivo número de votos dados a 
cada um dos votados, por ordem decrescente, para 
Conselheiro, e lançando, a seguir as ocorrências ou 
esclarecimentos que entender dignos de registro; 
IV – Conferir a ata de eleição, assiná-la juntamente com 
os demais eleitores credenciados, convocados no 
momento da eleição, e efetuar a sua leitura integral e 
pública; 
V – Concluir e encerrar os trabalhos, entregando de 
imediato, à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e 
Juventude de Camaçari, mediante protocolo, todo o 
material utilizado e produzido no decurso do processo 
eleitoral;

3.6 - A cédula de votação conterá espaço com o nome 
civil/nome artístico do candidato ao cargo de conselheiro, 
cabendo ao eleitor assinalar livre e corretamente o 
candidato de sua preferência, no segmento em que se 
cadastrou para votar;

3.7 - Os votos, em cada segmento, serão secretos, 
assinalados devidamente e devem ser depositados em 
urna própria, designada para o mesmo;

3.8 - O voto é secreto e deverá ser exercido 

pessoalmente, devendo o eleitor, no momento da 
votação, apresentar documento oficial de identificação 
com foto, efetivar o seu voto e em seguida assinar a lista 
de votação;

3.9 - Será considerado NULO, o voto rasurado, ilegível, 
que assinale mais de um candidato para o mesmo 
segmento, ou que, por qualquer modo, impeça sua 
aferição; será considerado EM BRANCO, o voto que não 
indicar um candidato;

3.10 - A apuração dar-se-á nas dependências da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, mesmo local 
onde se realizará o pleito, logo depois de encerrada a 
votação de todos os eleitores cadastrados, dentro do 
período definido no item 3.3 do presente Edital.
I - O período de votação estipulado no item 3.3 pode ser 
ultrapassado no caso de ainda existirem eleitores na fila à 
espera de votar.

3.11 - Será declarado eleito o candidato que obtiver a 
maioria simples dos votos válidos em seu segmento. 

3.12 - Em caso de empate será declarado eleito o 
candidato com maior tempo de atuação no respectivo 
segmento, no município de Camaçari, conforme se 
ateste nos documentos entregues no momento da 
inscrição do candidato. Persistindo o empate, será 
considerado eleito o candidato com a idade mais 
elevada.

3.13 - Os recursos contra o resultado deverão apontar 
alguma irregularidade no procedimento de votação, 
fundamentados e apresentados por eleitores e 
candidatos na Secretaria, no prazo máximo e 
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas após a 
divulgação do resultado da eleição; 

3.14 - No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular 
eleito, de informação falsa ou na hipótese de ocorrência 
de impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo 
destituído, assumindo em seu lugar o respectivo 
Suplente. Nesta situação, o terceiro candidato 
classificado na votação assumirá a respectiva suplência 
e assim sucessivamente, quando da constatação do 
mesmo fato (impedimento absoluto ou temporário, ou 
informação falsa de suplentes); 

3.15 - Caso inexistam candidatos suficientes para 
viabilizar o preenchimento das 2 (duas) vagas no 
Conselho (titular e suplente) a que determinado 
segmento tenha direito, será mantida a vacância da 
função (titular e/ou suplente) e realizado novo processo 
de eleição para o suprimento da vaga; 

3.16 - No processo previsto no item anterior serão 
considerados cadastrados os eleitores habilitados para o 
pleito original e para o referido segmento, não se abrindo 
novo prazo para cadastramento de novos eleitores.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

4.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral. 
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4.2. Todos os recursos serão julgados pela Comissão 
Eleitoral. 

4.3 - A tentativa de fraude ao processo eleitoral poderá 
configurar crime contra a Administração Pública e será 
comunicada imediatamente à Autoridade Policial 
competente, assim como ao Ministério Público para a 
promoção da ação penal cabível.

Camaçari, em 21 de julho de 2021.

MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO 

SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ANEXO I

DEFINIÇÕES 

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS DE POLITICAS DE 
JUVENTUDE PARA COMPOSIÇÃO DAS VAGAS NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

I. Representante de Grêmios Estudantis

II. Representante de Instituições de ensino 

superior

III. Representante de das entidades ou movimentos 

de etnias 

IV. Representante de movimentos religiosos 

V. Representante da Orla 

VI. Representante da zona rural 

VII. Representante de comunidades Tradicionais

VIII. Representante de movimentos sócias 

LGBTQIA+ 

IX. Uma representante das entidades de mulheres 

Sociedade civil se refere à totalidade das organizações e 
instituições cívicas voluntárias que formam a base de 
uma sociedade em funcionamento, por oposição às 
estruturas apoiadas pela força de um Estado 
(independentemente de seu sistema político). 
Movimento social é uma expressão técnica usada para 
denominar movimentos feitos pela sociedade. A 
categoria é ampla e pode congregar, dependendo dos 
critérios de análise empregados, organizações voltadas 
para a promoção de interesses morais, éticos e legais.

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE 

CAMAÇARI – 2021 / 2023

             

ANEXO III

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE 

CAMAÇARI – 2021 / 2023

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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PORTARIA CONJUNTA 
Nº 03 DE 20 DE JULHO DE 2021  

Prorroga, por mais um ano, os trabalhos do Grupo de 
Trabalho instituído pela Portaria n. 01 de 19 de julho de 
2017, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, 
da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria 
Municipal da Fazenda, e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a continuidade dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Convênio de Cooperação 
Técnica celebrado entre a Procuradoria-Geral do 
Município de Salvador e a Procuradoria-Geral do 
Município de Camaçari, especificamente no que se refere 
à customização e desenvolvimento, no âmbito interno da 
Procuradoria-Geral do Município de Camaçari, do 
software de acompanhamento e controle de demandas 
judiciais e administrativas – SIAP objeto da cessão;

CONSIDERANDO que o referido Convênio envolve a 
transferência de informações e recursos tecnológicos 
visando o aprimoramento e aperfeiçoamento conjunto das 
funcionalidades software cedido, demandando  do 
recursos humanos com formação específica em análise e 
desenvolvimento de sistemas de informática;

CONSIDERANDO, ainda, que mesmo após a 
transferência, pela Procuradoria-Geral do Município de 
Salvador, o Grupo de Trabalho ainda tem de promover 
todas as medidas necessárias à implementação, 
adaptação e desenvolvimento do sistema no âmbito da 
Procuradoria-Geral do Município de Camaçari, de forma 
padronizada e interligada com o Sistema Tributário da 
Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari;  

CONSIDERANDO que a Procuradoria do Município de 
Camaçari não dispõe de corpo técnico próprio com 
formação em tecnologia da informação para a execução 
dos termos do Convênio de Cooperação Técnica firmado;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência 
(art. 37, caput), que demanda que o Poder Público se 
organize com vistas à atuação uniforme e eficaz; 

DISPÕEM

Art. 1º - Fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, o 
prazo para execução das atividades do Grupo de Trabalho 
criado pela Portaria Conjunta nº 01, de 19 de julho de 2017 
e prorrogado pela Portaria Conjunta nº 01, de 20 de julho 

de 2020, com o objetivo de promover o desenvolvimento e 
aprimoramento conjunto do Sistema SIAP e suas 
funcionalidades, com vistas à modernização e controle 
das rotinas processuais da Procuradoria, nos termos do 
Convênio de Cooperação Técnica celebrado.
 
Art. 2º - Tendo em vista a necessidade de participação da 
Secretaria Municipal da Fazenda, para acompanhamento 
e suporte técnico correlatos ao módulo fiscal do SIAP, e 
sua interação com o Sistema Tributário Municipal, passa a 
também compor o Grupo de Trabalho 1 (um) 
representante da Secretaria Municipal da Fazenda.

Parágrafo Primeiro – O Grupo de Trabalho passa a ser 
composto pelos seguintes servidores municipais ora 
designados:

a) Virginia Santana Correa Oliveira, ocupante do cargo de 
Procurador do Município, matrícula n° 62978;

b) Daniela Augusta Santos Brandão, ocupante do cargo 
de Procurador do Município, matrícula nº 63697;

c) Ricardo Trindade Luz, ocupante do cargo de 
Coordenador, matrícula n° 832745;

d) Sergio Ricardo Argolo Queiroz Filho, ocupante do cargo 
de Programador, matrícula n° 63940;

e) Josenilson dos Santos Silva, ocupante do cargo de 
Programador, matrícula n° 63941;

f) Dione Silva Homem, ocupante do cargo de Assessor do 
Executivo I, matrícula n 61329.

Parágrafo Segundo – No âmbito da Procuradoria-Geral 
do Município, o Grupo de Trabalho continuará a ter o 
acompanhamento de suas atividades inserido nas rotinas 
da Procuradoria Especializada Fiscal, como forma de se 
permitir um desenvolvimento mais célere do 
aprimoramento de suas ferramentas voltadas às ações de 
cobrança da dívida ativa.

Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais disposições 
contidas nas Portarias Conjuntas n° 01 de 19 de julho de 
2017; n 01 de 19 de julho de 2018; nº 01, de 19 de julho de 
2019 e 20 de julho de 2020 desde que não conflitantes 
com o quanto aqui disciplinado. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETES DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO DE CAMAÇARI E DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA, 20 DE JULHO DE 2021.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

JOAQUIM BAHIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0141/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Prestação de serviços 
bancários para o pagamento da remuneração, proventos 
e benefícios de empregados, servidores ativos, inativos, 
pensionistas e não efetivos; e fornecedores da 
Administração Direta e Indireta (ISSM, LIMPEC, STT) do 
Município de Camaçari. Abertura: 31/08/2021 às 
0 9 h 0 0 m i n  –  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/6717. Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0142/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição para aquisição de café, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 02/08/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 03/08/2021, às 09h00min; Disputa: 
03/08/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 884911
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

 

AVISO DE LICITAÇÃO INTERNACIONAL

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 0003/2021 - O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte 
licitação: Concorrência Internacional nº 0003/2021. 
Objeto: Contratação de Instituição Qualificada para a 
Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e 
Formação de Docentes.  Data: 08/09/2021, às 09h00min. 
Cópia do edital e demais informações disponíveis no 
portal www.compras.camacari.ba.gov.br. Informações 
pelo telefone (71) 3621-6717/6880. Camaçari, 
21/07/2021. Ana Paula Souza Silva – Presidente da 
Compel.

AVISO DE SUSPENSÃO
 
PREGÃO N.º 0131/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – A 

Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL 

torna publico, para conhecimento dos interessados, que 

em virtude de questionamento realizado por empresa 

interessada em participar do certame e em razão de 

retificação do edital, fica SUSPENSA a sessão de 

abertura, acolhimento das propostas de preços e disputa 

do PREGÃO N.º 0131/2021 (ELETRÔNICA) – COMPEL, 

cujo objeto é o Registro de Preço, para aquisição de 

material de expediente (PAPEL OFÍCIO SULFITE A4 

BRANCO), para futuras contratações de acordo com a 

conveniência da Administração Municipal de Camaçari: 

Acolhimento: 20/07/2021 a partir das 08h00min; 

Abertura: 21/07/2021, às 09h00 e Disputa: 21/07/2021, 

às 10h00. Informaremos a nova data oportunamente. 

Camaçari, 21 de julho de 2021. Diego Manoel Oliveira da 

Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 0003/2021 
- A do Município de Camaçari, no Secretaria de Educação 
uso de suas atribuições, homologa a Chamada Pública 
nº 0003/2021, cujo objeto é a Chamada Pública para 
eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
(Banana da Terra, Abacaxi, Banana da Prata, Tangerina, 
Goiaba Vermelha, mamão, laranja Bahia e Melancia) da 
agricultura familiar, destinados à alimentação escolar nas 
creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino do município de Camaçari-BA à requerente 
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA RANCHO ALEGRE, com o 
valor global de R$ 1.058.492,20 (Hum milhão cinquenta 
e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte 
centavos). Data da Homologação: 14/07/2021– 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.
 
CONTRATO  N.º 0101/2021 .  CONTRATADA :  
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA RANCHO ALEGRE  .
Chamada Pública nº 0003/2021, COMPEL, OBJETO: é 
a contratação aquisição de gêneros para eventual 
alimentícios perecíveis (Banana da Terra, Abacaxi, 
Banana da Prata, Tangerina, Goiaba Vermelha, mamão, 
laranja Bahia e Melancia) da agricultura familiar, 
destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
município de Camaçari-BA. O valor global de R$ 
1.058.492,20 (Hum milhão cinquenta e oito mil 
quatrocentos e noventa e dois reais e vinte 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4010; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 
011.500 14 de julho de 2021 – NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0378/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



DE CAMAÇARI E A EMPRESA JAILSON DOS 
SANTOS ALMEIDA DE CAMAÇARI ME.  DO OBJETO 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Terceira (DOS PRAZOS) do Contrato nº 0378/2019, 
firmado originalmente firmado   em 22   de   agosto   de 
2019, conforme objeto retro citado.DO PRAZO :contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de  modo que, a partir de 22 de agosto 
de 2021, passará a viger até 22 de agosto de 2022. DO 
PREÇO :Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$1.782.771,00 (um milhão, 
setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e setenta 
e um reais), conforme Contrato Originário nº 
0378/2019, o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando à parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais.Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da AÇÃO: 4050, 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.32.00 e FONTE: 
0100.000.   DA RATIFICAÇÃO.  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA:Camaçari/Ba, 15 
de julho de 2021.RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 
MUNICÍPIO. JAILSON DOS SANTOS ALMEIDA DE 
CAMAÇARI ME.  CONTRATADO (A).

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
344/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA DFG- CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS LTDA. DO OBJETO Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
n° 344/2020, originalmente firmado em 08 de abril de 
2020, com prazo de vigência de 15 (quinze) meses, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço 
ocorrida em 04 de maio de 2020, encontrando-se, 
atualmente vigente até 04 de agosto de 2021, cujo 
objeto é o supracitado.DO PRAZO O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 06 (seis) meses, 
de modo que, a partir de 04 de agosto de 2021, passa a 
viger até 04 de fevereiro de 2022. DO PREÇO Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço fixado pelo 
primeiro termo aditivo, no valor global de R$ 
6.066.130,99 (seis milhões, sessenta e seis mil, cento e 
trinta reais e noventa e nove centavos), sendo que o 
valor a ser executado, no período remanescente do 
contrato e no período previsto neste termo aditivo, é 
o saldo contratual no valor de R$ 2.427.214,30 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e 
quatorze reais e trinta centavos). DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
m o d i f i c a d a s  p o r  e s t e  i n s t r u m e n t o . D A  
ASSINATURA:Camaçari-BA, 15 de julho de 2021. DFG 
-  C O N S T R U Ç Õ E S  E  P R O J E T O S  LT D A .  
MUNICÍPIO.NEURILENE MARTINS RIBEIRO.  
CONTRATADA.

PORTARIA Nº 110/2021
DE 20 DE JULHO DE 2021

Institui Comissão para análise dos restos a 
pagar e demais obrigações financeiras e 
permanentes a pagar (exceto dívida 
fundada) inscritos nos exercícios anteriores 
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, no uso de suas atribuições legais 
conferidas por Lei, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

RESOLVE

Art. 1° Fica instituída a Comissão para análise dos restos 
a pagar e demais obrigações financeiras e permanentes a 
pagar (exceto dívida fundada) da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari/BA, 
Autarquias e Fundos, inscritos em exercícios anteriores, 
composta pelos seguintes membros:

1) Nome do servidor – Fred Oliveira Leite, 
Matrícula nº 1074

2) Nome do servidor – Edson Roberto Gomes da 
Silva, Matrícula nº 10131-3

3) Nome do servidor – Juliana dos Santos Silva, 
Matrícula nº 1015179

Parágrafo único – O Sr. Leonardo Calmon de Assis, 
matricula n° 101385, fica designado Presidente da 
Comissão referida no “caput”.

Art. 2º A Comissão tem como função analisar os 
processos de despesas inscritos em restos a pagar bem 
como demais obrigações financeiras e permanentes a 
pagar (exceto dívida fundada) em exercícios anteriores, 
devendo observar a comprovação das despesas quanto 
a contraprestação em bens, serviços, obras e/ou 
materiais efetivamente realizadas nos exercícios 
anteriores, e liquidadas, verificando se os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito 
comprovam o direito do credor, conforme estabelecido no 
art. 63 da Lei no 4.320/64.

Parágrafo único - Compete à Comissão referida no 
“caput” a análise dos saldos de consignações e 
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retenções constantes no Balanço do exercício de 2016 e 
exercícios anteriores sem disponibilidade financeira para 
tanto.

Art.3º A Comissão referida no art. 1º deste Decreto 
convocará os credores através de ofício a ser enviado 
pelos Correios (AR) concedendo prazo de 15 (quinze) 
dias para manifestação dos interessados.

Parágrafo único – Não ocorrendo o recebimento do AR 
em razão da não localização do endereço do respectivo 
credor, a convocação dar-se-á por edital a ser publicado 
na imprensa oficial do município e jornal de grande 
circulação concedendo prazo de 15 (quinze) dias para 
manifestação dos interessados.

Art.4º A Comissão referida no art. 1º deste Decreto 
deverá emitir um Parecer sobre a legalidade de cada 
processo analisado, no prazo máximo de 45 (quarenta e 
cinco) dias após o prazo da manifestação.
Parágrafo único - Os restos a pagar e demais obrigações 
financeiras e permanentes a pagar (exceto dívida 
fundada) oriundos de processos cujo Parecer concluir 
pela não legalidade das despesas e deverão ser 
cancelados integralmente.

Art.5º Deverá ser emitido, no mesmo prazo estabelecido 
para o art. 4º deste Decreto, Parecer pela Comissão 
sobre os saldos de consignações e retenções constantes 
no Balanço do exercício de 2017, 2018, 2019 e 2020, 
sem disponibilidade financeira e posteriormente, se 
necessário, encaminhados à Procuradoria Jurídica para 
apuração de responsabilidade e execução judicial. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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