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Art. 11 - Para garantia dos direitos previstos nesta Lei 

caberá ao Município, manter efetivado o Conselho 

Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social e 

seu respectivo Fundo.

Art. 5º - Fica revogado o art. 12 da Lei Nº 1550/2018 de 28 

de junho de 2018.

Art. 6º - As áreas determinadas no art. 10, II, III, IV, § 3º e § 

4º, poderão ser flexionadas para atender os fins do 

referido programa, sendo garantido o direito à assistência 

técnica pública e gratuita no âmbito da arquitetura, 

urbanismo e engenharia civil aos usuários requerentes, 

desde que comprovada a situação de vulnerabilidade 

social.

Art. 7º - Durante a seleção dos beneficiários aos projetos 

relacionados na presente lei, a Secretaria de Habitação de 

Camaçari deverá incluir a mulher chefe de família entre 

suas prioridades de atendimento.

Art. 8º - Em caso de omissão, bem como de antinomias 

relativas à temática do presente dispositivo, deve-se 

adotar precipuamente o quanto disposto na Lei Federal nº 

11.888 de 24 de dezembro de 2008.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 15 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1679/2021
         DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

E S T A B E L E C E  N O R M A S  P A R A  
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS 
D O  S O L O  E  E D I F I C A Ç Õ E S  
CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA VIGENTE, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

LEI Nº 1678/2021
DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

ALTERA LEI Nº 1550/2018 DE 28 DE JUNHO 
DE 2018 QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E 
GRATUITA NO ÂMBITO DA ARQUITETURA, 
URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL PARA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
DENOMINADO “ESCRITÓRIO PÚBLICO” E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

Art. 1º - Passa a ter a seguinte redação o inciso II, do 

artigo 2º, da Lei Nº 1550/2018 de 28 de junho de 2018:

“II - formalizar todo o processo de regularização do 

Projeto, do Alvará de Licença de Construção, da 

construção do imóvel, do Habite-se e regularização 

fundiária, junto aos órgãos municipais e estaduais, 

garantindo ainda a isenção das taxas municipais 

aos referidos licenciamentos elencados, desde que 

os usuários requerentes atendam aos critérios do 

conceito de vulnerabilidade social.”

Art. 2º - Fica revogado o inciso IV, do artigo 10, da Lei Nº 

1550/2018 de 28 de junho de 2018.

Art. 3º - Fica alterado o inciso V, do artigo 10, da Lei Nº 

1550/2018 de 28 de junho de 2018, o qual passará a ter a 

seguinte redação:

“V - Possuir escritura registrada do imóvel, permissão 

registrada em cartório do proprietário para que 

terceiros nele construam, compromisso de compra e 

venda registrada no cartório, cessão, promessa de 

cessão registrada em cartório, ou escritura de 

cessão de posse que comprove a posse ininterrupta 

sobre o imóvel por, no mínimo, 05 (cinco) anos.”

Art. 4º - Passa a ter a seguinte redação ao artigo 11 da Lei 

Nº 1550/2018 de 28 de junho de 2018:
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Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. As edificações e os parcelamentos concluídos 
que se encontrem em desacordo com a legislação 
urbanística vigente, poderão ser regularizados desde 
que tenham condições de higiene, segurança de uso, 
acessibil idade, estabil idade, habitabil idade e 
salubridade, atendidas as condições estabelecidas nesta 
Lei.
§1º Poderão ser regularizados os parcelamentos e 
edificações concluídos até a data limite de 30 de  junho 
de 2021, não podendo ser contemplada obra que esteja 
em andamento de forma irregular no  ano corrente.

§2º Entende-se por edificações concluídas aquelas que 
estejam em condições de habitabilidade e possuam no 
mínimo: paredes, telhado e contrapiso concluídos, 
instalações elétricas e hidráulicas em pleno 
funcionamento, esquadrias instaladas, acabamento 
interno e externo, acesso mínimo adequado do 
logradouro público até a edificação.

§3º Entende-se por parcelamentos concluídos aqueles 
que contemplem infraestrutura implantada, que possuam 
no mínimo: rede de esgoto, rede de abastecimento de 
água, rede de abastecimento de energia elétrica, rede de 
iluminação pública, rede de drenagem de águas pluviais 
e sistema viário composto de pista de rolamento e 
passeio.

§4º São passíveis de regularização as seguintes 
modal idades de parcelamento: loteamentos, 
desmembramentos, condomínios urbanísticos e 
urbanizações integradas.

§5º A regularização deverá contemplar toda e qualquer 
edificação constante no lote, gleba, área ou porção de 
terra e considerará todos os requisitos urbanísticos e 
ambientais previstos na legislação  vigente.

§6º Ficam excetuados os parcelamentos para fins sociais 
e/ou aqueles designados como de área de regularização 
fundiária REURB-S, na forma prevista em Lei.

Art. 2º. Para fins desta Lei, a regularização de edificação 
ou de parcelamentos consolidados implica no automático 
reconhecimento destes, exclusivamente para fins 
cadastrais e tributários do Município, não servindo como 
comprovação de propriedade e nem exime o proprietário 
de glebas parceladas ou os respectivos responsáveis, 
das obrigações e responsabilidades decorrentes da 
aplicação da legislação de parcelamento do solo vigente.

Art. 3º. São passíveis de regularização, para os fins de 
que trata esta Lei, as edificações e os parcelamentos 
que:

I-Ocupem um único lote, gleba ou porção de terra;
II-Possuam laudo técnico devidamente assinado pelo 
profissional responsável, acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) com atividade técnica 
de laudo, atestando expressamente a estabilidade 
estrutural da edificação;
III-Estejam em conformidade com a legislação 
ambiental;
IV-Estejam em conformidade com as leis e normas de 
prevenção de incêndio e pânico, apresentada a 
documentação pertinente, quando for o caso;
V-Estejam inseridos em terrenos que possuam 
Certidão de Ônus reais e reipersecutórios junto ao 
Registro de Imóveis, em nome do proprietário ou do 
detentor de direito real sobre o imóvel, ou ainda, 
estejam registrados em Cartório de Títulos e 
Documentos através de Escritura Pública de Cessão de 
Posse contando com, no mínimo, 05 anos de posse 
sem interrupção ou   oposição;
VI-Possuam acesso por via pública ou servidão de 
passagem comprovada.

Parágrafo Único. Quando a edificação ocupar mais de 
um lote ou porção de terra, terão que ter o  mesmo 
proprietário ou posseiro.

Art. 4º. Não são passíveis de regularização por esta 
Lei, as edificações que:

I-Que estejam sobre faixa non aedificandi de qualquer 
natureza ou áreas de domínio público;;
II-Que causem dano ao meio ambiente, a saúde 
pública, ao patrimônio histórico e cultural;
III- Possam proporcionar riscos quanto à higiene ou à 
salubridade, à estabilidade e à segurança  dos 
moradores e vizinhos;
IV- Esteja sub judice em decorrência de litígio 
relacionado à execução de obras  irregulares; 
V - Afetem interesse público devidamente justificado;
VI-Cuja edícula ou edificação principal esteja situada 
em área de risco– com exceção dos casos em que 
esteja autorizada por legislação específica –, quando 
se tratar de edificação;
VII-Inseridas em área de preservação permanente;
VIII-Que invadam alinhamento, inclusive em balanço, 
quando se tratar de edificação.

Capítulo II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 5º. O pedido de regularização deverá ser protocolado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, através de requerimento específico e 
contendo os documentos exigidos na carta de serviços.

Parágrafo único: Durante a análise do pedido, o órgão 
competente poderá requerer a juntada de outros 
documentos que justificar necessários à avaliação do 
pedido.

Art. 6º. Na análise do projeto de regularização, o 
Município resguarda o direito de exigir obras de 
adequação, para dar condições de habitabilidade, 
permeabilidade, acessibilidade, segurança contra 
incêndio e pânico, higiene e salubridade da edificação, 
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independentemente das penalidades administrativas 
cabíveis.
Art. 7º. Quando a legislação dispuser sobre 
obrigatoriedade de doação de área para a implantação  
do parcelamento, o Município resguarda o direito de 
exigir a adequação do projeto para atendimento do 
dispositivo.

§ 1º Quando a adequação não for viável será efetuada 
uma avaliação da área que deveria ter sido doada, com 
base no valor atual de mercado, devendo a importância 
ser recolhida aos cofres municipais pelo interessado, 
desde que atestado por equipe técnica da SEDUR a 
impossibilidade de destinação de áreas para uso público.

§ 2º O requerente deverá apresentar as adequações 
exigidas pelo Município, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados a partir da emissão do Relatório 
de Análise Técnica - RAT, findos os quais, sem o 
atendimento das exigências ou prorrogação deferida, 
será o processo indeferido e arquivado, dando ciência do 
arquivamento ao requerente.

Art. 8º. A legitimidade para propor a regularização 
será:

I-do proprietário ou promissário comprador;

II- do legítimo possuidor, apresentando o correspondente 
registro em Cartório competente, observado o art.3º, V 
desta Lei;

III- do representante legal dos legitimados nos itens 
anteriores deste artigo, desde que  devidamente 
constituído para este fim;
IV- do inventariante, desde que devidamente nomeado 
para tanto.

Art. 9º. O interessado deverá comprovar a data da 
conclusão da edificação através da certidão de 
lançamento da construção no cadastro imobiliário.

Parágrafo único: Quando o imóvel não estiver 
cadastrado na Prefeitura Municipal, a comprovação  
acerca da data da conclusão da edificação poderá 
ocorrer mediante a apresentação de documentos que 
atendam a, pelo menos, 02 (duas) das seguintes 
exigências:

I- As três últimas contas ou declaração de 
concessionárias de fornecimento de água ou luz, exceto 
contas de consumo mínimo;

II- Documento de baixa da ART ou RRT do responsável 
técnico pela obra; 

III - Aerofotografia da edificação já concluída, sujeita a 
confirmação;

IV - Outros documentos comprobatórios aceitos pelo 
órgão licenciador.

Art. 10. Fica condicionada toda expedição do Atestado 
de Regularização à apresentação dos  seguintes 
comprovantes:

I-   quitação das multas referentes à edificação a ser 
licenciada;

II- certidão negativa ou positiva com efeitos negativos de 
débitos referente ao IPTU do imóvel, conforme regras 
previstas na Lei n° 1.039, de 16 de dezembro de 2009 
(Código Tributário e de Rendas do Município de 
Camaçari);

III- taxa de vistoria;

IV- taxa definida nas Tabelas de Receitas V-C e V-D, da 
Lei n° 1.039, de 16 de dezembro de 2009 (Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari).

§1º Fica anistiada da penalidade por construção sem 
licença a obra consolidada até 07 de março de 2008, 
data de publicação da Lei nº 866/2008 (Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano do Município de 
Camaçari).

§2º A taxa que trata a alínea “IV” deste artigo, será 
cobrada de acordo com a data de conclusão da  obra, 
na forma da Tabela de Receitas V-C da Lei n° 1.039, de 
16 de dezembro de 2009.

Art. 11. Inclua-se o inciso XII ao §2º do art. 161 da Lei 
n° 1039/2009, de 16 de dezembro de 2009, com a 
seguinte redação:

“Art. 161 (...)

XII- Licença Urbanística de Atestado de Regularização 
de Edificação Consolidada.”

Art. 12. Inclua-se a “TABELA DE RECEITA V-C, TAXA DE 
LICENÇA URBANÍSTICA – TLU, ATESTADO DE 
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA” 
à Lei n° 1039/2009 de 16 de dezembro de 2009, com a 
seguinte redação
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Art. 13. Inclua-se o inciso XIII ao §2º do art. 161 da Lei 
n° 1039/2009 de 16 de dezembro de 2009, com a 
seguinte redação:

“Art. 161 (...)

XII- Licença Urbaníst ica de Atestado de 
Regularização de Parcelamento Consolidado.”

ART. 14. Inclua-se a “TABELA DE RECEITA V-D, TAXA 
DE LICENÇA URBANÍSTICA – TLU, ATESTADO DE 
R E G U L A R I Z A Ç Ã O  D E  PA R C E L A M E N T O  
CONSOLIDADO” à Lei n° 1039/2009 de 16 de dezembro 
de 2009, com a seguinte redação:

Capítulo III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. A regularização da edificação não exime o 
responsável do atendimento às normas legais relativas 
aos níveis de ruídos permitidos, à poluição ambiental e à 
obediência aos horários de funcionamento, conforme 
legislação pertinente.

Art. 16. A Administração Pública, por meio de seu órgão 
competente, poderá, a qualquer tempo, mesmo após 
efetuada a regularização, verificar a veracidade das 
informações e declarações, valores recolhidos e as 
condições de estabilidade, de higiene, de salubridade, de 
permeabilidade, de acessibilidade, de segurança de uso 
das edificações e de respeito ao direito de vizinhança.

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, a 
inveracidade das situações mencionadas no caput deste 
artigo, o interessado será notificado a saná-las sob pena 
de anulação do Atestado de Regularização.

Art. 17. O prazo para requerer a regularização é de 1 
ano, a contar da publicação desta lei.

Art.18. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 15 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1680/2021
DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

ALTERA LEI Nº 1551/2018 DE 28 DE 
JUNHO DE 2018 QUE CRIA O 
P R O G R A M A M U N I C I PA L D E  
MELHORIAS HABITACIONAIS DE 
INTERESSE SOCIAL DENOMINADO 
“CASA MELHOR” E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

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

Art. 1º - Passa a ter a seguinte redação o artigo 2º da Lei 

Nº 1551/2018 de 28 de junho de 2018:

“Art. 2º Serão abrangidas pelo Programa de 
Melhorias Habitacionais de Interesse Social de que 
trata esta Lei as intervenções relativas a:

a)Revestimento de alvenaria: chapisco + reboco + 
pintura;

b)Revestimento de teto: chapisco + reboco + pintura;

c)Esquadrias: pintura; substituição ou instalações 
de porta e janelas;

d)Construção de unidades sanitárias; e/ou 
substituição de peças sanitárias: lavatório; bacia 
sanitária; caixa de descarga;

e)Reparo ou troca de telhado: telha cerâmica ou 
fibrocimento + madeiramento;

f)Pintura de gradil e ou esquadrias metálicas;

g)Piso cimentado: pequenos reparos;

h)Acessibilidade à pessoa com deficiência e à 
pessoa idosa;Instalação ou substituição de rede de 
água e/ou de esgotamento sanitário existentes.

i)Outras melhorias habitacionais, condicionadas à 
análise e aprovação da equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Habitação, por meio de laudo e/ou 
parecer técnico.”

Art. 2º- Fica alterado o inciso IV do art. 3º da Lei Nº 
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1551/2018 de 28 de junho de 2018, o qual passará a ter a 

seguinte redação:

“IV - Possuir escritura registrada do imóvel, 
permissão registrada em cartório do proprietário 
para que terceiros nele construam, compromisso de 
compra e venda, cessão, promessa de cessão 
registrada em cartório, ou escritura de cessão de 
posse que comprove a posse interrupta sobre o 
imóvel por, no mínimo, 05 (cinco) anos. ”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 15 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI N° 1664/2021
DE 17 DE MAIO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
criar o Sistema de Academias da 
Terceira idade e Envelhecimento 
Saudável, e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica criado o Sistema Municipal denominado 
Academias da Terceira Idade Camaçariense da Saúde e 
Envelhecimento Saudável, com a finalidade de incentivar 
a prática regular de atividade física e/ou esportiva pelos 
idosos no âmbito do Município.

Art.  2º - O Sistema Municipal denominado Academia da 
Terce i ra  Idade Camaçar iense da Saúde e 
Envelhecimento Saudável, terá as seguintes ações 
principais, sem exclusão de outras pertinentes ao seu 
objetivo:

I – conscientização da importância da prática regular de 
exercícios físicos para os idosos, no sentido de melhorar 
sua qualidade de vida e prevenção às doenças e agravos 
não transmissíveis (DANU´s);

II – elaboração e distribuição de material informativo 
sobre a importância da atividade física e esportiva na 
terceira idade, como importante elemento de prevenção 
de enfermidades, promoção da saúde física e mental, 
além de elevar sua autoestima, bem como os locais 
destinados para a prática desportiva, suas atividades e 
horários;

III – realização de atividades físicas destinadas aos 

idosos, devidamente assistida por profissionais 
capacitados a essa finalidade.

Art.  3º - O Sistema Municipal denominado Academias da 
Terceira Idade e Academia Camaçariense da Saúde e 
Envelhecimento Saudável, deverá instalar-se em 
diferentes regiões do município, como forma de 
democratizar o acesso aos idosos dos mais diferentes 
bairros às suas atividades.

Art. 4º - Com o intuito de viabilizar as ações e objetivos 
previstos nesta Lei, o Município poderá realizar parcerias 
como outras entidades, órgãos públicos, e organizações 
da sociedade civil.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 17 DE MAIO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI N° 1665/2021
DE 17 DE MAIO DE 2021

Denomina de “Professora Eunice 
Pereira dos Santos”, a Creche 
localizada na Avenida Industrial 
Urbana, s/n e dá outras providências.

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

Art. 1ºFica denominado de “Professora Eunice Pereira 
dos Santos” a Creche Municipal localizada no Bairro do 
Ponto Certo na Avenida Industrial Urbana.

Art. 2ºAs despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 17 DE MAIO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO Nº 7616/2021

legais, e 

de acordo com as informações constantes no 

P r o c e s s o  d e  A p o s e n t a d o r i a  n º  

00172.07.10.390.2019.

RESOLVE

Ar t .  1 º .  Conceder  a  APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

ESPECIAL DE PROFESSOR, com 

à servidora MÁRCIA 

SANTOS PIMENTEL BARBOSA, matrícula 7832, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor 

II 40H, classe 4, nível II, referência F, lotada na 

Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 

integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

8.161,85(oito mil, cento e sessenta e um reais e 

oitenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade 

dar-se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 

e suas alterações, possuindo paridade com o servidor 

ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 13 de setembro de 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

fundamento no § 

5º do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 

combinado com o artigo 6º da Emenda Constitucional 

41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 997/2009 e 

suas alterações posteriores

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 792/2021
 DE 27 DE AGOSTO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO DO GOVERNO

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

733/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VAGNER SIMOES 

SANTOS, matricula 63943,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Técnico em Tecnol da 

Informação, lotado (a) na Secretaria do Governo - 
SEGOV, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 

meses referente ao quinquênio aquisitivo de 06/03/2015 

a 05/03/2020, a partir de 01 de Setembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE AGOSTO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

JOSE GAMA NEVES
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PORTARIA Nº 106/2021
DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Instaura Processo Administrat ivo 
Disc ip l inar  e  Compõe Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
00490.11.01.441.2021.

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

CONSIDERANDO possíveis irregularidades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00490.11.01.441.2021

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar 
e Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 
com a finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00490.11.01.441.2021.

Art.2º - Designar os Servidores Sara de Andrade 
Santos, Matrícula-60559, Janete da Silva Freitas, 
Matrícula-60749, Adione Lima da Silva, Matrícula-
61333, para, sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão Processante/Sindicante para 
apuração de possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 00490.11.01.441.2021.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI , 
EM 14 DE SETEMBRO DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 08/2021
DE 10 DE AGOSTO DE 2021

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de agosto de 2021, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 
26.455.278,00 (vinte e seis milhões quatrocentos e 
cinquenta e cinco mil e duzentos e setenta e oito 
reais). O montante fixado decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o 
PIB de -1,27% (um vírgula vinte e sete negativos) 
referente ao último trimestre, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do 
§ 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de 
novembro de 2019 a outubro de 2020, no percentual de 
3,14% (três vírgula quatorze por cento, incidentes sobre 
as receitas tributárias elencadas nos dispositivos 
supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula 
setenta e sete por cento).

4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege sobre a eventual oscilação no ritmo 
da atividade econômica e considerando as variáveis de 
ano econômico atípico, estimamos metas razoáveis, haja 
vista sua difícil mensuração.

5º- Considerando ainda a alteração do calendário fiscal 
em 2021, com antecipação da TFF ( Taxa de fiscalização 
do funcionamento ) para os meses de Julho e Agosto, 
bem como os efeitos incertos dos parcelamentos do 
Refis de 2019 e 2020 na arrecadação originária mensal 
do município, acrescido da oscilação das médias móveis 
de arrecadação de períodos anteriores que são utilizados 
para cálculo da meta, fatos estes que estimamos no mês 
de Agosto um fator percentual de -13% (menos treze por 
cento) para composição do índice de esforço fazendário, 
devido as considerações acima expostas e seu 
correspondente efeito na tributação municipal.

Gabinete do Secretário, em 10 de agosto de 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
CADASTRO 830699

SECRETÁRIO DA FAZENDA
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CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
CADASTRO 8088
AUDITOR FISCAL

AUDITOR FISCAL

CADASTRO 62926
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL

LILIANE DA SILVA FERREIRA
CADASTRO 63332

TÉCNICO FAZENDÁRIO

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
CADASTRO 61013

ASSISTENTE DE SECRETÁRIO

DEIVES PIRES SAMPAIO
CADASTRO 62646

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO

CERTIDÃO Nº 011/2021

Certifico para os devidos fins, através do Processo 
Administrativo nº 001765.22.09.151.2021 - PMC, de 
10.08.2021, tendo por interessado a Empresa LAGO 
IMOBILIÁRIA LTDA ME, CNPJ nº 08650925/0001-90, 
que o  projeto urbanístico, localizado na Rua Três 
Lagoas, no Parcelamento irregular denominado Portal de 
Jauá, , Jauá, no Distrito Abrantes, Camaçari-BA, 
conforme coordenadas indicadas no memorial descritivo, 
integrantes do referido processo, possui área territorial 
de 9.064,82m², e encontra-se em situação irregular, onde 
foi edificado, conforme relatório expedido pela Secretaria 
de Habitação – SEHAB / PMC,11 unidades residenciais 
com 02 (dois) pavimentos, com sistema viário de acesso 
implantado, sendo servido de rede de iluminação pública, 
sistema de abastecimento de água e drenagem de águas 
pluviais. O Terreno está inserido na Macrozona Urbana 
de Jauá, AB - ZU.5 e Zona de Ocupação Consolidada 5 – 
ZOCON 5, 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.
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 não reconhece o direito 

de posse, nem propriedade do requerente sobre o 
imóvel. 
Esta Certidão não atesta conformidade com os 
parâmetros urbanísticos e não atesta a estabilidade 
da estrutura da edificação.E para constar eu Sergio 
Murilo Falcão da Silva, _______________, Engenheiro 
Civil, da Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico, 
analisei e elaborei a presente Certidão de Edificação que 
vai por mim assinada e visada pela representante da 
Diretoria de Urbanismo e pela Secretária de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Camaçari.  Camaçari, 16 de agosto de 
2021.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////

AGDA SILVA COSTA
DIRETORIA DE URBANISMO - DIRURB/SEDUR

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

RESOLUÇÃO Nº18/2021
 DE 08 DE SETEMBRO DE 2021

a aprovação da Inscrição 
no 

O CONSELHO MUNICIPAL DESEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal de nº 678, de 27 de junho 
de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020.
Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°. 03 de 12 de junho de 2020.
Considerando a Resolução n°. 05 de 16 de julho de 2020.
Considerando a Resolução n°. 06 de 29 de julho de 2020.
Considerando a Resolução nº. 08, de 12 de novembro de 
2020.
Considerando a necessidade de se conhecer e manter 
um cadastro geral com informações sobre ações 
voltadas à Segurança Alimentar e Nutricional executadas 
no município.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar por unanimidade a inscrição neste 
Conselho, das seguintes entidades da Sociedade Civil 
Organizada:

Dispõe sobre 
Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar (COMSEA) das Entidades 
representantes da Sociedade Civil 
Organizada neste Conselho.
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· Inscrição no COMSEA n°. 032: Associação 
Cultural e Beneficente Axé Dono da Terra, 
inscrito no CNPJ sob o nº 19.949.301/0001-94.

· Inscrição no COMSEA n°.033:
 inscrito no 

CNPJ sob o nº 35.611.598/0001-30.

Art. 2º - Indeferir a solicitação de inscrição da seguinte 
entidade:

· Igreja Casa de Oração Ministério de Cristo. 
Solicitação indeferida por não constar em 
estatuto e nenhum dos documentos ações 
relacionadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional.

· Associação Beneficente de Assistência e 
Desenvolvimento de Camaçari. Solicitação 
indeferida por ter apresentado o Estatuto 
incompleto, faltando do Art. 3º ao Art. 31. A 
entidade não apresentou o plano anual de 
atividades.

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

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0446 2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA CLINICA CLISMA EIRELI

 Grupo de 
Acolhimento Fraterno Júnior Ferreira,

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0205/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de Cestas de Natal e Frangos a serem 
distribuídos aos beneficiários do Programa Bolsa 
Família, Bolsa Social e BPC, que estão sendo 
acompanhados através do CRAS, CONVIVER, CASA 
DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP e CRAM através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município 
de Camaçari/BA. Abertura: 28/09/2021 às 09h00min – 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6880. Aricele Guimarães Machado 
Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

/
. 

DO OBJETO: 

. 

Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato no 
0446/2020, originalmente firmado em 25 de setembro de 
2020, cujo objeto encontra-se mencionado acima. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
25 de setembro de 2021, passará a viger até o dia 25 de 
setembro de 2022 DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, ficam mantidas as condições negociais, 
especialmente as disposições sobre o preço dispostas 
na Cláusula Quarta do Contrato no 0446/2020.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 4023; Elemento 
33903900 e Fontes 0114000 e 6102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas plenamente 
em vigor demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 30 de agosto de 2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. CLÍNICA 
CLISMA  EIRELI. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0460/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA 
RUA BAURU, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO 
HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
BA.,ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA MSOTEC MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0460/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional daConstrução Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 31/07/2020 a 31/07/2021 em 
17,35% (dezessete vírgula trinta e cinco por cento), 

e 
as 

sobre 
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conforme variação do índice INCC previsto em contrato, 
entre julho/2020, mês da proposta e julho/2021, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ACORDADAS DO 
CONTRATO N° 460/2020, PERMANECENDO VÁLIDAS 
E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE 
MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

CAMAÇARI-BA, 17 DE AGOSTO DE 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 40/2021
DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de pensão por morte nº 
00119.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 8º 
da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da Emenda 
Constitucional 103/2019, combinado com os artigos 14 
inciso I, 23 Inciso I e 25 da Lei Municipal Complementar 
nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
á senhora VERA LUCIA LOPES ALVES, (cônjuge), 
instituído pelo ex-segurado, (aposentado) NILSON 
FRANCISCO ALVES, matrícula 23, falecido em 
01/08/2021, integrado por um dependente, no valor de 
R$8.055,55 (oito mil e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal 1644/2020, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 
por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 
instituído, será deforma vitalícia diante do quanto 
previsto no artigo 24, inciso II e §1º da Lei Complementar 
Municipal nº 1644/2020.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01/08/2021, data 
do óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 
benefício quando do retorno das atividades presenciais 
no âmbito da administração pública municipal  frente à 
pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 
7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS A. GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 41/2021
DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 
de pensão por morte nº 00082.07.10.372.2021, com 
fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 
1988, artigo 13 combinado com o artigo 14, II, 23 inciso 
II, 24, § 1º e 25 da Lei Municipal Complementar nº 
1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Alterar, a partir de 09 de setembro 2021, o artigo 
3º da Portaria n° 33/2021 de 05 de agosto de 2021, que 
concedeu e fixou o beneficio de Pensão por Morte à 
senhora MARIA CRISPINA DOS SANTOS, passando 
seus efeitos à retroagirem a data do requerimento 
22/06/2021.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 01 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº  42/2021
DE 08 DE SETEMBRO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 
00071.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 8º 
da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da Emenda 
Constitucional 103/2019, combinado com os artigos 14 
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inciso I, 23, Inciso II e 25 da Lei Municipal Complementar 
nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
a senhora MARIA DA PAIXÃO GOMES DE JESUS DOS 
SANTOS, (cônjuge), instituído pelo ex-segurado (ativo) 
LEONIDAS PIMENTA DOS SANTOS, matrícula  7745, 
falecido em 04/03/2021, integrado por um dependente, 
no valor de R$ 2.226,10 (dois mil, duzentos e vinte e seis 
reais e dez centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 
por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 
instituIído será de forma vitalícia diante do quanto 
previsto no artigo 24, inciso II, §1º da Lei Complementar 
Municipal nº 1644/2020.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21/05/2021, data 
do requerimento, ressalvando-se a possibilidade de 
revisão do benefício quando do retorno das atividades 
presenciais no âmbito da administração pública 
municipal  frente à pandemia do COVID-19, conforme 
Decreto Municipal Nº 7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 08 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 43/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 
00111.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 8º 
da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da Emenda 
Constitucional 103/2019, combinado com os artigos, 
17, 23 Inciso II, 25 e 29 da Lei Municipal Complementar 
nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
a HEITOR ARAÚJO LORDELO, (filho menor) 
representado pela sua genitora LUCIANA SANTOS DE 
ARAÚJO, instituído pelo ex-segurado (ativo) RICARDO 

LORDELO DE SOUSA, matrícula  101121, falecido em 
21/01/2021, integrado por um dependente, no valor de 
R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor 
de R$ 876,04 (oitocentos e setenta e seis reais e quatro 
centavos), equivalente a cota parte de 60% (sessenta por 
cento), acrescida do valor de R$ 223,96 (duzentos e vinte 
e três reais e noventa e seis centavos) referente à 
complementação do salário mínimo, conforme 
demonstrativo de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 
por Morte previsto em Lei, o direito ao benefício ora 
instituído cessará em 08/04/2039 diante do quanto 
previsto no artigo 14, inciso III da Lei Complementar 
Municipal nº 1644/2020.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30/07/2021, data 
do requerimento, ressalvando-se a possibilidade de 
revisão do benefício quando do retorno das atividades 
presenciais no âmbito da administração pública 
municipal  frente à pandemia do COVID-19, conforme 
Decreto Municipal Nº 7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 44/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, , no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de pensão por morte nº 
00132.07.10.372.2021, com fundamento no art. 40, § 8º 
da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da EC nº 
103/2019, combinado com os artigos 14, inciso I e III; 15, 
Inciso III, 23, Inciso I, artigos 25 e 26 da Lei 
Complementar Municipal nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
ao senhor ALESSANDRE DE JESUS BARROS, 
(cônjuge) e  TAÍSSA DE ARAÚJO BARROS, filha 
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menor, instituído pela ex-segurada, (ativa), BARBARA 
SANTANA DE ARAUJO BARROS, matrícula  828960, 
falecido em 03/08/2021, integrado por (02) dois 
dependentes, no valor total de R$ 1.802,25 (hum mil, 
oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), com 
base na média dos salários de contribuições de 
novembro de 2016 até julho de 2021, rateado em duas 
cotas partes, no valor de  R$ 901,12 (novecentos e um 
reais e doze centavos) em favor dos referidos 
beneficiários, conforme demostrativo de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. Ressalvado os demais casos de perda da 
pensão por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio 
ora instituído cessará em 02/08/2041 diante do quanto 
previsto no artigo 24, inciso II, alinea “e” da Lei 
Complementar Municipal nº 1644/2020.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 03/08/2021, data 
do Óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 
benefício quando do retorno das atividades presenciais 
no âmbito da administração pública municipal frente à 
pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 
7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 054/2021. 5° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 011/2017. Objeto: Este termo aditivo tem 
como objeto alterar a Cláusula segunda – Do prazo da 
vigência - do contrato nº011/2017, assinado em 01 de 
Setembro de 2017, cujo objeto é a Prestação de serviços 
de locação de veículos para uso administrativo e 
operacional da STT.
Contratado: RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGA LTDA. Valor global: R$ 50.400,00 (cinquenta mil 
e quatrocentos reais). Período de vigência: 12 meses a 
partir de 01 de Setembro de 2021; Fundamento legal: Lei 
n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
Camaçari, 27 de Agosto de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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