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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O BANCO, visando ao credenciamentojunto ao 
CONVENIADO para concessão de OPERAÇÃO(ÕES) 
ao(s) SERVIDOR(ES), mediante a consignação do(s) 
pagamento(s) do(s) débito(s) relativo(s) à(s) 
OPERAÇÃO(ÕES) em folha de pagamento do(s) 
SERVIDOR(ES), nos termos da legislação aplicável, 
celebra o presente CONVÊNIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO 
CONVENIADO

2.1. O CONVENIADO autorizará ao BANCO a 
contratação de OPERAÇÃO(ÕES) ao(s) SERVIDOR(ES) 
ocupante(s) de cargo(s) público(s) há, no mínimo, 03 
(três) meses, de acordo com a renda individual do(s) 
SERVIDOR(ES) e observado o LIMITE DE 
CONSIGNAÇÃO.

2.1.1. Na hipótese de SERVIDOR(ES) ocupante(s) de 
cargo(s) por prazo determinado, a(s) OPERAÇÃO(ÕES) 
não poderá(ão) ser contratada(s) por prazo superior ao 
prazo remanescente para o término do exercício da 
funçãopelo(s) SERVIDOR(ES), obrigando-se o 
CONVENIADO a observar o refer ido prazo 
remanescente na contratação das OPERAÇÃO(ÕES).

2.1.2. Os prejuízos incorridos pelo BANCO pela 
inobservância do CONVENIADO das cláusulas acima 
descritas, serão ressarcidos ao BANCO pelo 
CONVENIADO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

2.2. O CONVENIADO realizará o(s) REPASSE(S) ao 
BANCO na(s) data(s) estabelecidas no item “3” do 
preâmbulo deste CONVÊNIO, a título gratuito, sendo 
vedada a cobrança pelo CONVENIADO de quaisquer 
taxas(s) ou despesa(s) do BANCO ou do(s) 
SERVIDOR(ES), em razão da(s) OPERAÇÃO(ÕES).

2.3. O CONVENIADO enviará mensalmente ao 
BANCO, descritivo contendo as seguintes informações: 
(a) relação do(s) desconto(s) realizado(s) em folha do(s) 
SERVIDOR(ES); (b) relação do(s) REPASSE(S) 
real izado(s) ao BANCO ;  e (c) relação dos 
SERVIDOR(ES) cujo(s)desconto(s) não foi/foram 
efetivado(s) ou repassado(s) ao BANCO, com a 
respectiva indicação do(s) motivo(s).

2.4. O CONVENIADO assume neste ato, perante o 
BANCO, a título gratuito, a condição de fiel depositário 
do(s) REPASSE(S), responsabilizando-se pelo(s) 
eventual(is) valor(es) não repassado(s) ao BANCO, por 
culpa ou dolo, respondendo ainda por todos os prejuízos 

C O N V Ê N I O  PA R A C E L E B R A Ç Ã O  D E  
EMPRÉSTIMO E/OU CARTÃO DE CRÉDITO 
C O N S I G N A D O  C O M  S E R V I D O R ( E S )  
PÚBLICO(S)

PREÂMBULO E DEFINIÇÕES:

CONSIDERANDO QUE:

A)O BANCO é instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e dentro de suas 
atribuições poderá oferecer empréstimo pessoal e/ou 
cartão de crédito consignado em folha de 
pagamento(“OPERAÇÃO(ÕES)”) a Servidor(es) 
Público(s)(“SERVIDOR(ES)”);

B)O CONVENIADO tem interesse em viabilizar a 
contratação de OPERAÇÃO(ÕES) pelo(s) seu(s) 
SERVIDOR(ES)
junto ao BANCO;

C)O(s) SERVIDOR(ES) possui/possuem interesse em 
contratar OPERAÇÃO(ÕES) junto ao BANCO; e

D)O BANCO t em  i n te resse  em concede r  
OPERAÇÃO(ÕES) ao(s) SERVIDOR(ES).

RESOLVEM as partes acima qualificadas firmar o 
presente CONVÊNIO PARA CELEBRAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMO E/OU CARTÃO CONSIGNADO COM 
SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S)(“CONVÊNIO”), que se 
regerá pelas seguintes cláusulas:
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DECRETO Nº 7626/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00117.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento segundo as normas do § 

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, à servidora ANALICE DOS 

SANTOS, matrícula 7815, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Professor II, 20H, 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$ 

3.204,86 (três mil, duzentos e quatro reais e oitenta e seis 

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 posteriores, possuindo paridade com o 

servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 01 de outubro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE V. BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7625/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria nº 00097.07.10.371.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 
“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 
combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e 
de acordo com o disposto nos artigos 19 e 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterações posteriores à 
servidora ADINALVA SILVA FREITAS, matrícula 9170, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Merendeira 
40h, classe 1, nível II, referência D, lotada na Secretaria 
de Educação- SEDUC, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 
R$ 869,53 (oitocentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta e três centavos) correspondente a 52% 
(cinquenta e dois por cento) da média dos salários de 
contribuição até o mês de setembro de 2021, acrescido 
da complementação do salário mínimo no valor de R$ 
230,47 (duzentos e trinta reais e quarenta e sete 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

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. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 01 de outubro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE V. BOAS ALFREDO GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETOS

CAMAÇARI
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DECRETO Nº 7630/2021
DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

Decreta Ponto Facultativo para o 
Funcionalismo Público Municipal, em razão 
do Feriado Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o feriado nacional de Nossa Senhora 
Aparecida no dia 12 de outubro do ano em exercício 
(terça-feira);

Considerando que não haverá prejuízo para a 
Administração Pública Municipal, tendo em vista que o 
dia do presente Decreto será compensado;

DECRETA

Art. 1º Como sendo ponto facultativo para o 
funcionalismo público municipal, no âmbito da 
administração pública direta e indireta, o dia 11 de 
outubro do ano em exercício (segunda-feira).

Art. 2º Excetuam-se das disposições do artigo anterior os 
setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais, especialmente aqueles 
que integram as ações e serviços voltados ao combate à 
disseminação do COVID-19.

Art. 3º Ficam autorizados os Secretários Municipais, 
Diretores e Superintendentes das Autarquias e Diretor 
presidente da Empresa Pública a estabelecerem a forma 
de compensação pelos dias objeto dos pontos 
facultativos previstos neste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO Nº 7631/2021 
DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre o desempenho de 
a t iv idades em modal idade de  
teletrabalho, no âmbito dos órgãos das 
Administrações Direta, Autárquica e 
Fundacional do Município de Camaçari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município,

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, nas hipóteses e nos termos deste 
decreto, o regime permanente de teletrabalho, em tempo 
integral ou parcial, nos órgãos da administração direta, 
autarquias e fundações do Município de Camaçari.

§ 1º Inicialmente, poderão se submeter ao regime de 
teletrabalho, ora instituído, os servidores municipais 
vinculados à Procuradoria-Geral do Município e à 
Secretaria da Fazenda Municipal, a título experimental, e 
ao final de 06 (seis) meses, será avaliada a conveniência 
da expansão aos demais órgãos e entidades referidos no 
caput deste decreto, cujas atribuições possam ser 
prestadas eficazmente à distância e em que seja possível 
mensurar objetivamente o desempenho

§ 2º Não se enquadram no conceito de teletrabalho as 
atividades que, em razão da natureza do cargo ou das 
atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas 
externamente às dependências do órgão.

Art. 2º Considera-se regime de teletrabalho, para os fins 
deste decreto, aquele em que os servidores cumprem 
suas jornadas em local diverso das instalações da 
unidade de trabalho.

Parágrafo único. O regime de teletrabalho definido no 
caput deste artigo caracteriza-se pela execução das 
tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, 
execução de projetos ou de tarefas específicas, 
compatíveis com as atribuições do cargo, da sua unidade 
de trabalho e com o regime não presencial, mediante o 
uso de tecnologias de informação e comunicação.

oArt. 3  São objetivos do teletrabalho:
I – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho 
dos servidores;
II – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento 
dos servidores até o local de trabalho;
III – reduzir as despesas de custeio contribuindo para a 

, melhoria de programas socioambientais com a 
diminuição de poluentes e a redução no consumo de 
água, esgoto, energia elétrica, papel e de outros bens e 
serviços disponibilizados nos órgãos do Município de 
Camaçari;
IV – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores 
com dificuldade de deslocamento;
V – aumentar a qualidade de vida dos servidores;

– VI promover a cultura orientada a resultados, com foco 
no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços 
prestados à sociedade.
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CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO 
TELETRABALHO 

oArt. 4  Compete aos Secretários Municipais ou 
equivalentes e dirigentes das autarquias e fundações 
municipais indicar, entre os servidores interessados, 
aqueles que atuarão em regime de teletrabalho, 
observadas as seguintes diretrizes:
I – O teletrabalho integral será permitido aos servidores 
no interesse da Administração, desde que não incidam 
em alguma das seguintes vedações:
a) estejam em estágio probatório; 
b) tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos 
anteriores à indicação;
II – Sempre que o total de candidatos exceder o total de 
vagas estabelecidas no plano de trabalho instituído por 
cada Secretaria, verificada a adequação de perfil, terão 
prioridade:
a) servidores com deficiência; 
b) servidores que tenham cônjuge ou companheiro e 
dependentes, com deficiência; 
c) servidoras gestantes e lactantes; 
d) servidores maiores de 60 (sessenta) anos. 
III – A adequação ao teletrabalho deverá ser 
demonstrada através de um Plano de Trabalho que 
garanta a permanência do bom atendimento nos serviços 
presenciais por cada setor contemplado com esta 
possibilidade de regime, atendidos os requisitos 

oprevistos no art. 5  deste decreto.
o§1  Aprovados os participantes do teletrabalho, o gestor 

da unidade comunicará os nomes à área de gestão de 
pessoas, para fins de registro nos assentamentos 
funcionais.

o§2  O servidor em regime de teletrabalho pode, sempre 
que entender conveniente ou necessário, e no interesse 
da Administração, prestar serviços nas dependências do 
órgão a que pertence.

o§3  O servidor beneficiado por horário especial previsto 
ono art. 123 da Lei Municipal n  407/98 poderá ser 

colocado em teletrabalho.
o§4  O acesso remoto a processos e demais documentos 

deve observar as normas e os procedimentos relativos à 
segurança da informação e à salvaguarda de 
informações de natureza sigilosa.

o§5  A retirada de documentos e processos físicos, 
quando necessária, deverá ser registrada com trâmite 
para a carga pessoal do servidor em teletrabalho.

o§6  Fica expressamente autorizado o teletrabalho para 
os servidores fora dos territórios estadual e nacional, no 
interesse da administração, para acompanhamento do 
cônjuge ou companheiro, ou para formação profissional, 
mediante justificativa apresentada e aprovada pelas 
autoridades previstas no caput. 

Art. 5º Sem prejuízo de outros requisitos e condições 
fixados no exercício das competências definidas neste 
decreto, a implementação do regime de teletrabalho, em 
quaisquer das hipóteses previstas neste Decreto, 
pressupõe:

I – a fixação de metas de desempenho (diárias, semanais 
e/ou mensais) no âmbito de cada órgão da administração 
direta, autarquias e fundações, mediante a apresentação 
de um Plano de Teletrabalho; 

II – que o desempenho possa ser objetivamente 
mensurado;

III – o não prejuízo ao regular funcionamento dos órgãos 
municipais e ao atendimento ao público;

IV – o registro das atividades desenvolvidas para fins de 
apuração objetiva do desempenho; 

V – o comparecimento periódico à sua unidade de 
trabalho, nos termos das escalas estabelecidas, e 
sempre que houver convocação, ressalvada a hipótese 

o do §6 do artigo anterior;
VI – o estabelecimento do prazo em que o servidor estará 
sujeito ao regime de teletrabalho, permitida a renovação 
sempre que se mantiver a motivação que originou a 
concessão. 

§1º A fixação e os critérios de mensuração objetiva de 
desempenho deverão ser reavaliados periodicamente, 
de forma a garantir o contínuo incremento da 
produtividade e a adequação do regime de teletrabalho. 

o§2  O alcance da meta de desempenho estipulada ao 
servidor em regime de teletrabalho será definida pela 
chefia do órgão da administração direta, autarquia e 
fundação respectivas mediante portaria. 

o§3  Não caberá o pagamento de adicional por prestação 
de serviço extraordinário para o alcance das metas 
previamente estipuladas, bem como de adicional 
noturno, de insalubridade e de periculosidade.

o§4  O alcance da meta de desempenho estipulada ao 
servidor em regime de teletrabalho equivale ao 
cumprimento da respectiva jornada de trabalho.

o§5  Durante o regime de teletrabalho, o servidor não fará 
jus ao pagamento de benefício de auxílio transporte e 
nem se sujeitará a eventual banco de horas.

oArt. 6  O Plano de Implementação do Teletrabalho a que 
ose refere o inciso I do art. 5  deverá contemplar:

I – a fixação de regras específicas aplicáveis ao regime 
de teletrabalho nas unidades do órgão ou entidade, 
respeitadas as normas constantes deste decreto;

II – a definição das atividades e/ou unidades elegíveis à 
realização do teletrabalho;
III – a descrição das atividades a serem desempenhadas 
pelo servidor;
IV – as metas a serem alcançadas e os instrumentos de 
acompanhamento;
V – o cronograma de reuniões com a chefia imediata para 
avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e 
ajustes de metas;
VI – o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de 
teletrabalho.

o§1  As metas a serem alcançadas, sempre que possível, 
deverão ser estabelecidas em consenso com os 
servidores.

o §2 As metas a serem implementadas no plano de 
trabalho devem refletir, no mínimo, os mesmos níveis de 
produtividade das praticadas antes do implemento do 
teletrabalho.
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oArt. 7  Constituem deveres do servidor em regime de 

teletrabalho:
I – cumprir, no mínimo, a meta de desempenho 
estabelecida, com a qualidade exigida pela chefia 
imediata e/ou pelo gestor da unidade;
II – atender às convocações para comparecimento às 

necessidade da unidade dependências do órgão, sempre que houver 
ou interesse da Administração;
III – manter telefones de contato, aplicativos de 
mensagens e correio eletrônico institucional 
permanentemente atualizados e ativos, nos dias úteis e 
em horário de funcionamento do órgão ou entidade, para 
o pronto atendimento de qualquer demanda relacionada 
à atividade funcional;
IV – manter a chefia imediata informada acerca da 
evolução do trabalho e de eventuais dificuldades que  

possam atrasar ou prejudicar o seu andamento;

Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, o servidor 
deverá ser avisado com ao menos 24h (vinte e quatro 

o ohoras) de antecedência, salvo nos casos do §6 do art. 4  
deste decreto.

Art. 8º Caberá à chefia imediata, observadas as normas 
deste decreto:

I - selecionar os servidores elegíveis para indicação ao 
oregime de teletrabalho, observado o art. 5  deste Decreto;

II - elaborar e pactuar os planos de trabalho com os 
servidores;

III - acompanhar o andamento das atividades dos 
servidores no regime de teletrabalho;

IV - definir a escala dos servidores, se for o caso, e 
convocar os servidores para atividades presenciais, 
sempre que necessário;

V - monitorar o cumprimento das metas estabelecidas e 
avaliar a qualidade do trabalho apresentado;

VI - oferecer as condições e buscar soluções para a 
viabilização e melhoria constante do regime permanente 
de teletrabalho, com o apoio da chefia mediata e do 
gabinete da secretaria, autarquia ou fundação.

Parágrafo único - O acompanhamento das atividades 
no regime de teletrabalho deverá possibilitar a apuração 
objetiva do desempenho dos servidores, bem como de 
suas respectivas unidades.

oArt. 9 . A adesão dos servidores indicados para o regime 
de teletrabalho é facultativa, devendo ser formalizada 
mediante formulário próprio e condicionada à:

I – pactuação de plano de trabalho contendo atividades 
passíveis de serem objetivamente mensuradas, bem 
como as demais condições específicas a que se 
submeterá o servidor ou empregado público;

II – subscrição de compromisso de realização das metas 
de desempenho e demais condições fixadas;

III – atendimento às demais condições estabelecidas 
neste Decreto.

Art. 10. O ingresso no regime de teletrabalho não 
constitui direito do servidor.

§ 1º. A adesão ao regime de teletrabalho poderá ser 
revertida em função:

I – da conveniência ou necessidade do serviço;

II – da inadequação ao regime;

III – do desempenho inferior ao estabelecido;

IV – da desistência do servidor ou empregado público.

§1º Cabe ao gestor do órgão ou entidade estabelecer os 
percentuais de servidores que atuarão em regime de 
teletrabalho parcial ou integral.

§2º É obrigatório o rodízio, a cada dois anos, caso 
atingido o percentual estabelecido pelo órgão ou 
entidade e haja na unidade outros interessados em aderir 
ao teletrabalho.

§3º Para efeito do rodízio mencionado no §2°, os 
interessados ainda não contemplados terão preferência 
sobre aqueles que já estejam em teletrabalho.

Art. 11. Os Secretários e autoridades equiparadas, na 
administração direta, bem como os dirigentes das 
autarquias e fundações poderão apresentar ao Prefeito, 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação 
deste decreto, balanço da implantação do regime 
permanente de teletrabalho em seus respectivos órgão 
ou entidades. 

Art. 12. O servidor será desligado do regime de 
teletrabalho nas seguintes hipóteses:

I – de ofício, mediante decisão motivada do chefe da 
unidade;

a) pelo descumprimento de quaisquer dos deveres 
previstos neste Decreto; ou

b) pelo fim do prazo de rodízio de 2 (dois) anos previsto 
no §2º do art. 10.

II – a pedido, mediante requerimento formal ao chefe da 
unidade, que terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento do requerimento, para providenciar o 
desligamento; ou

III – em caso de remoção para outra unidade.

Parágrafo único - Da decisão de desligamento de ofício 
caberá recurso ao chefe da unidade que, se não 
reconsiderar a decisão no prazo de 5 (cinco) dias, 
encaminhará o recurso à autoridade superior.

Art. 13. Compete à Secretaria Municipal de 
Administração:

I - supervisionar a implantação do regime de teletrabalho 
permanente nos órgãos e entidades;

II - validar e acompanhar as metas de redução de 
despesas projetadas com a implementação do regime de 
teletrabalho para os órgãos e entidades;

III - definir diretrizes e orientar a transparência das ações 
do regime de teletrabalho, a serem observadas pelos 
órgãos e entidades;

IV - orientar os órgãos e entidades e dirimir os casos 
omissos.
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Art. 14. As autarquias e fundações municipais deverão 
fixar internamente as regras e condições do regime de 
teletrabalho para seus servidores, observadas, no que 
couber, as disposições constantes deste decreto e outras 
normas e diretrizes gerais que venham a ser 
estabelecidas pela Secretar ia Municipal de 
Administração.

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 19 DE AGOSTO 2021

                                                         
O PREFEITO 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, Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal 
nº 1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 20335/2013.

	RESOLVE	

	 	
RETIFICAR o decreto de 30 de maio de 2000, o qual, 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) CELIA 
MARIA DOS SANTOS DA SILVA, matricula 6623, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Assistente Administrativo, lotado (a) na Secretaria da 
Educação -  SEDUC, pelo período de 03 (três) meses, 
onde se lê: 17/05/1990 a 25/05/1995,  leia-se: 
17/05/1995 a 16/05/2000, a partir 01 de julho de 2000.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE AGOSTO DE 2021. 

 ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 PREFEITO

DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

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,

RESOLVE
 

RETIFICAR os termos do Decreto de 12 de janeiro de 
2009, publicado no Diário Oficial do Município de nº 289 de 
10 a 16 de janeiro de 2009, que nomeia, em Regime 
Efetivo/Estatutário para provimento de cargos públicos do 
quadro da Administração Municipal Direta, onde se lê: 
MARIA ANTONIA FRAGA DE SANTANA leia-se: MARIA 
ANTONIA FRAGAS DE SANTANA.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  01  DE OUTUBRO DE 2021.

	ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
	PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 00195/2021
 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 
de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério do 
município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 09 
de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00657.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CELSON LUIS LOPES 

JUNIOR, matricula nº 830413, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL I, para 

ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL II, com data retroativa a 10 
DE MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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PORTARIA Nº 00196/2021
 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

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

00887.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) WILSON RAMOS DO 

CARMO, matricula nº 830904, lotado (a) na Controladoria 

Geral do Municipio - CGM, de ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO NÍVEL I, para ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO NÍVEL II, com data retroativa a 25 DE MAIO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 

PORTARIA Nº 00197/2021
 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

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

00918.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) TAKASHI CARDOSO 

KOSHIMA, matricula nº 830419, lotado (a) na Secretaria 

da Saúde - SESAU, de ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL I, 

para  ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL II, com data 

retroativa a 2 6 DE MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00198/2021
 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

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

00908.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VANESSA NERI SENA 

GUIMARAES DA CRUZ, matricula nº 831067, lotado (a) 

na Secretaria da Administraçao - SECAD, de 

ASSISTENTE ADM NÍVEL I, para ASSISTENTE ADM 

NÍVELI I, com data retroativa a 2 6 DE MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 0009/2021
DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

    
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com fulcro nos 
arts. 87 e 88 que dispõe sobre o gozo de férias 
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desfrutadas pelos servidores, da Lei Municipal n° 407 de 
30 de agosto de 1998, Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari, Lei nº 1522/2017 de 28 de 
dezembro de 2017 e Lei nº 1624/2020 de 24 de abril de 
2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE

CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 058/2021
DE  01 DE OUTUBRO DE 2021

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Arlei Malheiros dos Santos, 
Engenheiro Civil, cadastro 833421, CREA 051458446-7, 
CPF 045.042.525-89 para fiscalizar a execução das 
obras e serviços remanescentes da requalificação da 
Praça do Campo do Mangueiral– Município de Camaçari, 
Bahia, conforme contrato 0134/2021.

	
Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de 
outubro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
PA I X Ã O  C O N S T R U Ç Õ E S ,  S E R V I Ç O S  E  
E M P R E E N D I M E N T O S  LT D A - E P P,  C N P J  
04.974.400/0001-59 a iniciar a execução das obras e 

serviços remanescentes da requalificação da Praça do 
Campo do Mangueiral– Município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0134/2021. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Arlei Malheiros dos Santos, Engenheiro Civil, cadastro 
833421, CREA 051458446-7, CPF 045.042.525-89, com 
os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir 
as ordens de serviços parciais.

     
Camaçari-BA, 01 de outubro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Ciente,

SANDRO AUGUSTO NOGUEIRA PAIXÃO

PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0082/2018, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA GREEN CARD SIA REFEIÇÕES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DO OBJETO: Este Termo .
Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência 
do Contrato n° 0082/2018, cujo objeto é o supracitado, 
firmado, originariamente, em 18 de janeiro de 2018, com 
prazo de vigência de 12 (doze) a contar da sua 
assinatura.DO PRAZO: Por força deste Termo Aditivo, 
fica prorrogado o prazo do Contrato n° 0082/2018, por 
mais 3 (três) meses, sendo que a partir de 18 de outubro 
de 2021, passará a viger até o dia 18 de janeiro de 
2022.DO PREÇO: Por força deste instrumento, fica 
mantido o preço, de que o valor global do presente modo 
aditivo é de R$1 024.002,00 (hum milhão vinte quatro . , e 
mil e dois reais).Fica mantida de pagamento a forma 
prevista no bojo do contrato . Os recursos original
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta das Ações 
2013 e 2008, Elemento 33903900 e Fontes 0100000 e 
6102000.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não modificadas por 
este Instrumento, especialmente o preço, renunciando, 
expressamente, ao reajuste previsto na Cláusula 
Terceira, § 1o, II, do Contrato no 0082/2018. DA 
ASSINATURA: 24 de setembro de 2021.HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.MUNICIPIO.GREEN CARD SIA 
R E F E I Ç Õ E S  C O M É R C I O  E  
SERVIÇOS.CONTRATADA... 

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 10/2021 AO 
CONTRATO N° 0402/2020 - LOTE III – EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUAÇÕES EM 
UNIDADES ESCOLARES, CIEI'S E CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA REDIM SERVIÇOS 
EIRELI-EPP.

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 Educação do Município, Sra. NEURILENE 

MARTINS RIBEIRO, brasileira, portadora da carteira de 

identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no 

CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 

denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 

convocatório de que a atualização dos preços se dará 

pelo INCC - Índice 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° 0402/2020, 
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 Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 01/10/2019 a 01/10/2020 em 6,64% 
(seis vírgula sessenta e quatro porcento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
outubro/2019, mês da proposta e outubro/2020, 
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° 0402/2020, 

permanecendo válidas e inalteradas as não 

expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 30 de setembro de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 

C O N T R A T O  N ° 0 4 6 1 / 2 0 2 0  -  

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 

CBUQ, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE SISTEMA 

DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS 

DE PEAD, EM VIAS URBANAS DA COSTA, NA 

LOCALIDADE DE MONTE GORDO, NO DISTRITO DE 

MONTE GORDO - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA, 

ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 

A EMPRESA SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

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;

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
05 de Outubro de 2021 - Ano XIX

Nº 1763 - Pagina. 09 de 18

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIOS 
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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° 0461/2020, 

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 da Construção Civil – INCC, previsto no 

instrumento convocatório e contrato, referente ao 

período aquisitivo de 14/08/2020 a 14/08/2021 em 

17,05% (dezessete vírgula cinco por cento), conforme 

variação do índice INCC previsto em contrato, entre 

agosto/2020, mês da proposta e agosto/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° 0461/2020, 

permanecendo válidas e inalteradas as não 

expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 01 de outubro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

EM BRANCO
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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

incorridos pelo BANCO, em razão da falta do(s) 
REPASSE(S).

2.5. O CONVENIADO se compromete a informar 
imediatamente ao BANCO a ocorrência de exoneração, 
dispensa, falecimento, decretação de interdição civil, 
licença por motivos de saúde ou qualquer outro ato ou 
fato que implique a suspenção, interrupção ou redução 
da remuneração do(s)SERVIDOR(ES), que possa 
comprometer o(s) REPASSE(S).

2.5.1. Nas hipóteses de exoneração ou dispensa do(s) 
SERVIDOR(ES), o BANCO providenciará o envio do(s) 
boleto(s) referente(s) ao(s) valor(es) remanescente(s) 
da(s) OPERAÇÃO(ÕES).

2.6. O CONVENIADO deverá informar ao BANCO 
qualquer alteração no cronograma da folha de 
pagamento do(s)
SERVIDOR(ES) com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.

2.7. O CONVENIADO se absterá de acatar 
qualquer/quaisquer contraordem(ns) porventura 
apresentada(s) pelo(s) SERVIDOR(ES), com objetivo de 
suspender, reduzir ou interromper o(s) REPASSE(S), 
devendo acatar eventual(is) contraordem(ns) somente 
quando partir(em) do BANCO.

2.8. O(s)REPASSE(S) terá(ão) preferência sobre 
outro(s) desconto(s) de qualquer natureza, que venha(m) 
a ser autorizado(s) pelo COVENIADO posteriormente.

TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA(S) 
OPERAÇÃO(ÕES)

3.1. O BANCO não está obrigado a contratar a(s) 
OPERAÇÃO(ÕES) com o(s) SERVIDOR(ES), nem 
tampouco informar o(s) motivo(s) de eventual(is) 
recusa(s).

3.2. O BANCO mediante o atendimento dos critérios 
de exigibilidade e apresentação dos documentos 
exigidos, poderá contratar e liberar o(s) crédito(s) 
r e l a t i v o ( s )  à ( s )  O P E R A Ç Ã O ( Õ E S )  a o ( s )  
SERVIDOR(ES), por de meio de transferência eletrônica 
em conta de titularidade dos SERVIDOR(ES).

3.3. O  B A N C O ,  m e d i a n t e  s o l i c i t a ç ã o  d o  
CONVENIADO, poderá apresentar os documentos 
relativos às contratações da(s) OPERAÇÃO(ÕES) 
aoCONVENIADO.

3.4. As condições praticadas neste CONVÊNIO, 
relativas à(s) OPERACÃO(ÕES), tais como taxas, 
prazos, dentre outras, poderão ser revistas pelo BANCO 
em função de alterações ocorridas no mercado financeiro 
ou em decorrência de medidas governamentais que 
impossibilitem sua manutenção.

3.5. O  B A N C O  p o d e r á  o f e r e c e r  n o v a ( s )  
OPERAÇÃO(ÕES) ao(s) SERVIDOR(ES) sem a 
necessidade de liquidação da(s) OPERAÇÃO(ÕES) já 

eventualmente contratada(s), devendo o CONVENIADO 
observar o LIMITE DE CONSIGNAÇÃO para a 
contratação de nova(s) OPERAÇÃO(ÕES).

3.6.Fica facultado ao BANCO, a qualquer tempo, 
suspender a contratação de OPERAÇÃO(ÕES) a seu 
exclusivo critério ou em decorrência da criação ou 
extinção de legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do CONVÊNIO será de 24 
(meses) meses contados da sua assinatura, prorrogáveis 
automaticamente por iguais períodos, podendo ser 
rescindo a qualquer tempo mediante simples 
comunicação de quaisquer das partes com 30 (trinta) 
dias de antecedência.

4.2. Na hipótese de rescisão do CONVÊNIO, todos os 
seus termos e condições continuarão vigentes, para 
todos os fins e efeitos de direito, até a integral liquidação 
de toda(s) a(s) OPERAÇÃO(ÕES), inclusive a obrigação 
da realização do(s) REPASSE(S) ao BANCO.

4.3. O presente CONVÊNIO poderá ainda ser 
rescindido pelo descumprimento, por qualquer das 
partes, de qualquer obrigação doCONVÊNIO.

CLÁUSULA QUINTA – DO LIMITE DE CONSIGNAÇÃO

5.1. O controle do LIMITE DE CONSIGNAÇÃO será 
realizado exclusivamente pelo CONVENIADO, 
observada(s)  toda(s)  a(s)OPERAÇÃO(ÕES) 
contratada(s) pelo(s)SERVIDOR(ES) perante oBANCO, 
bem como quaisquer outras obrigações contraídas pelos 
SERVIDOR(ES) perante outra(s)Instituição(ões), 
prestador(es) de serviço(s) ou fornecedor(es) de bens.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O CONVENIADO será notificado nos seus 
respectivos endereços constantes do preâmbulo, 
inclusive por meio de e-mail (correio eletrônico), devendo 
imediatamente comunicar ao BANCO qualquer 
alteração, sob pena de o CONVENIADO se dar por 
notificado nos endereços anteriormente informados.

6.2. O presente CONVÊNIO constitui acordo integral 
das partes e anula e substitui quaisquer acordos e 
documentos anteriores, verbais ou escritos, em relação à 
mesma matéria e objeto tratados no presente.

6.3. Nenhuma alteração das cláusulas, termos e 
condições deste CONVÊNIO terá efeito até que seja feita 
por escrito e assinada pelas partes.

6.4. Cada uma das partes arcará, quando designada 
legalmente como sujeito passivo da obrigação tributária, 
com os tributos, encargos e contribuições que incidam ou 
venham incidir sobre o presente CONVÊNIO.

6.4.1 O BANCO declara que os pagamentos devidos 
pelos SERVIDORES em razão das OPERAÇÕES 
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celebradas não serão, em nenhuma hipótese, de 
responsabilidade do CONVENIADO.

6.5. As partes se comprometem a manter em sigilo as 
informações trocadas em razão do CONVÊNIO, bem 
como a(a) não revelar tais informações a qualquer 
terceiro ou a qualquer pessoa que não aquelas que, em 
razão de suas funções, necessitem conhecê-las; (b) não 
utilizar tais informações em proveito próprio ou de 
terceiros; e (c) deixar imediatamente de utilizar tais 
informações em caso de rescisão desteCONVÊNIO.

6.6. É vedado a qualquer das partes transferir a 
terceiros, total ou parcialmente, quaisquer direitos ou 
obrigações decorrentes deste CONVÊNIO, sem a prévia 
e expressa autorização por escrito da outra parte.

6.7. O presente CONVÊNIO não caracteriza 
exclusividade de uma parte a outra parte, podendo 
qualquer delas firmar contratos, convênios ou quaisquer 
outros documentos com objeto semelhante ao deste 
CONVÊNIO.

6.8. A abstenção ou atraso no exercício por parte do 
BANCO de quaisquer direitos ou faculdades 
assegurados em lei, neste CONVÊNIO, ou ainda, a sua 
tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações 
assumidas pelo CONVENIADO não constituirão 
renúncia aos mesmos, nem deverão afetar o direito do 
BANCO de exercer o referido direito ou medida no futuro, 
nem implicarão em qualquer novação tácita ou expressa 
das aludidas obrigações, nem prejudicarão o exercício 
de quaisquer direitos do BANCO em épocas 
subsequentes e não gerarão direi tos para 
oCONVENIADO.Os casos omissos serão resolvidos 
mediante acordo entre as partes, respeitada a legislação 
vigente.

6.9. O CONVENIADO declara ter livremente assinado 
este CONVÊNIO, ora celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável.

6.10. O CONVENIADO, (i) cumprirá com rigor a 
legislação ambiental de modo a adotar medidas de 
prevenção e/ou reparação de danos ambientais que 
possam vir a ser causados pelo CONVENIADO, seus 
administradores, funcionários, fornecedores, 
prestadores de serviços etc., (ii) manterá sua atual 
regularidade situacional perante os órgãos ambientais, 
(iii) não utilizará nem contratarão com clientes ou 
fornecedores que utilizem mão-de-obra infantil,escrava 
ou degradante e (iv) cumprirá com rigor a legislação 
anticorrupção.

6.11. O CONVENIADO, declara conhecer a Política 
Geral de Proteção de Dados Pessoais do BANCO, 
disponível no website bib.com.br (“Política LGPD”).

6.12. Fica eleita a Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias 

oriundas deste CONVÊNIO, podendo o BANCO optar 
pela Comarca do domicílio do CONVENIADO.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o 
presente CONVÊNIO em (	 ) vias, de igual teor e 
forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo 
assinadas.

São Paulo (SP),	10 de Julho de 2021.

CONVENIADO:

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA 
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CPF 123.825.745-34
Assinado de forma digital por LUIZ CASTELLANI 

PEREZ:03063450804
Dados: 2021.10.07 10:51:35

-03'00' 

Assinado de forma digital

por DANIEL GARGALHONE MORO:24904339894 
Dados: 2021.10.07 10:54:51

-03'00'

BANCO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

PORTARIA Nº 154 / 2021
30 DE SETEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01302.22.09.828.2021, de 21 de 
junho de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
IMPLANTAÇÃO, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado BAHIA REALTY EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 
12.456.666/0001-38, com sede na Rua Itagi, n° 599, Edf. 

Quarta-feira
13 de Outubro de 2021 - Ano XIX

Nº 1767 - Pagina. 03 de 11

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



Med. Trade Medical, Quadra 0009, Lote 25, Sala 522, 
Loteamento Jardim Belo Horizonte, Lauro de Freitas/BA, 
para a implantação de um parcelamento do solo, do tipo 
loteamento, composto de 10 lotes destinado ao uso 
pluriresidencial e uma área reservada ao proprietário, 20 
poligonais de área verde e de lazer e 02 poligonais de 
área institucionais, com área total de 692.675,83 m² 
(69,26 ha), área institucional de 105.805,45m², área do 
sistema viário de 69.386,51m², área de equipamentos de 
1.684,89m², área total de Área de Preservação 
Permanente (APP) de 101.936,31m², faixa de APP de 
89.508,92m², área líquida do projeto de 590.739,52 m², 
áreas verdes de lazer de 118.917,73 m², áreas de lotes 
de 366.016,34m², localizado em áreas de terras próprias: 
área de terra desmembrada da maior porção do lote n° 
19, área de terra constituída pelo lote n° 22, área de terra 
desmembrada da maior porção do lote n° 24, área de 
terra designada como lote n° 25B do Núcleo Colonial Boa 
União e área de terra denominada Fazenda Iarapuru, 
situado no Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 577.720,896 E /  8.581.002,892 S, 
inseridas na poligonal das Zonas de Expansão 
Controlada (ZEC 1, 2, 4 e 5), da Macrozona AB-ZU.2, e 
uma porção em área rural da Macrozona AB-ZR.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal da Zona de Ocupação Controlada (ZOC V) e da 
Zona de Usos Diversificados (ZUD) da APA Joanes 
Ipitanga, conforme Resolução Cepram n° 2974 de 24 de 
maio de 2002. Esta licença está sendo concedida 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar à CLA/SEDUR 
como condição necessária ao início das obras: a) 
Programa de Controle da Erosão, visando a adoção de 
medidas preventivas no sentido de evitar a instalação de 
processos erosivos e assoreamentos durante as obras, 
apontando as áreas de erosão já existentes com 
indicação de coordenadas métricas; b) Plano de obra 
acompanhado de cronograma de execução, medidas de 
segurança, medidas para mitigação de impactos de 
vizinhança, contratos de fornecedores e prestadores de 
serviços; c) aprovação técnica da Embasa para o projeto 
do sistema de esgotamento sanitário; d) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção (PCMAT), acompanhado da ART do 
responsável; II - atender às condicionantes referentes: a) 
a inexigibilidade de outorga de direito de uso da água 
para construção de ponte sobre leito de rio, emitida pelo 
INEMA; b) a Portaria INEMA n° 16.662, de 08/08/2018, 
para lançamento de efluente no córrego Parnamirim e a 
Portaria INEMA n° 17.567, de 22/12/2018, sobre 
autorização de supressão da vegetação nativa; c) a 
viabilidade da Embasa, para o abastecimento de água 
com projeto de linha de distribuição a ser entroncado com 
a rede existente; d) ao projeto de drenagem de águas 
pluviais, com redutores de velocidade, conforme 
aprovado na CLA/SEDUR; III - orientar os futuros 
condomínios sobre a obrigação de executar 
adequadamente o projeto de drenagem de águas 
pluviais, contemplando redutores de velocidade, 
armazenamento e utilização das águas pluviais para fins 
de aproveitamento em jardins e limpeza de áreas 
comuns; IV - manter e atualizar:  a) Plano de 
enriquecimento e recuperação da vegetação na área da 

antiga passagem e das áreas verdes remanescentes do 
empreend imento ;  b )  Rela tó r io  Técn ico  de  
Acompanhamento referente as atividades de supressão 
de vegetação, resgate de flora e afugentamento de fauna 
e cubagem de material lenhoso, conforme requisitos da 
Portaria INEMA n° 17.567, de 22/12/2018; c) Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(PGRSCC), conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual nº 12.932/2014; d) Programa de Educação 
Ambiental (PEA), voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações 
de sustentabilidade ambiental; V - adotar as medidas 
necessárias a fim de minimizar os impactos durante a 
fase de construção, atendendo aos padrões de 
intensidade de som, de emissões atmosféricas, de 
tratamento e disposição de efluentes líquidos e resíduos 
sólidos, conforme estabelece a legislação vigente, bem 
como:  a) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à 
unidade de reaproveitamento licenciada, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados (coleta seletiva) e em área 
reservada e impermeabilizada, encaminhando-os para 
reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, 
acondicionando e enviando para tratamento e/ou 
disposição os resíduos perigosos gerados, em instalação 
devidamente licenciada; c) instalar no canteiro de obras, 
sistema de tratamento de efluentes sanitários por fossa 
séptica com limpezas periódicas, não sendo admitido 
sumidouro, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais 
e credenciamento do fornecedor; e) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos, estabelecendo limitações físicas que 
dificultem o acesso direto a vegetação nativa e as áreas 
verdes existentes; f) garantir a implementação do 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da 
Construção Civil (PCMAT), fiscalizando o uso obrigatório 
dos Equipamentos de Proteção individual (EPI) pelos 
funcionários da obra, conforme respectivas Normas 
Reguladoras NR-18 e NR-006 do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE); g) realizar treinamento com os 
funcionários para situação de emergência; h) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; VI - executar o projeto de paisagismo 
conforme aprovado na CLA/SEDUR, utilizando espécies 
endêmicas e de significativa relevância ecológica, 
priorizando a manutenção da vegetação nativa e das 
áreas verdes existentes; VII - preservar a vegetação 
ciliar, o ambiente aquático e as características 
hidrodinâmicas dos cursos d´águas existentes na área 
de influência do empreendimento, realizando, inclusive, 
obras de engenharia com a finalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções da 
supressão de vegetação; VIII - apresentar outorga de 
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direito de uso de recursos hídricos, emitida pelo INEMA, 
referente ao caso específico de captação de água 
subterrânea em poços tubulares; IX - é proibido: a) 
lançamento de qualquer tipo de efluente no solo ou no 
corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; X - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido no Alvará de 
Loteamento n° 001/2021 de 24/02/2021 e na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto AOP nº 001/2017, emitidos 
pela SEDUR; XI - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente (APP) existentes na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medidos em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção 
com instalação, preferencialmente, de cercas vivas 
utilizando espécies nativas na sua delimitação e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XII - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XIII - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente, a empresa estará 
sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XIV - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação resultante das atividades desenvolvidas que 
afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando as 
medidas corretivas cabíveis; XV - quando do ALVARÁ 
DE HABITE-SE o interessado deverá apresentar à 
SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XVI - atender 
rigorosamente aos condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVII - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

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

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 

multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 164 / 2021
06 DE OUTUBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administrativo nº 
01648.22.09.461.2021, de 22 de julho de 2021,

RESOLVE

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - 
SEINFRA, inscrito (a) no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro 
Administrativo, Camaçari/BA, para continuidade da 
requalificação urbana do Programa de Urbanização 
Integrada da Bacia do Rio Camaçari e seus Afluentes, 
compreendendo a construção de pontes e requalificação 
de canais, na FASE 02, 1ª e 3ª Etapas, conforme Decreto 
Municipal n° 7.239/2019, de 04 de dezembro de 2019, que 
institui as Zonas Especiais de Interesse Social da Bacia do 
Rio Camaçari – Fase 1 e Fase 2, compreendendo os 
seguintes trechos de intervenção com pontos iniciais nas 
coordenadas UTM leste/sul: 574.177 / 8.596.220 (Morro 
da Manteiga);  573.931  / 8.596.783 (Rio Eiu Branco); 
572.518 / 8.593.891 (Rio Acajutiba); 571.926 / 8.593.060 
(Rio Piaçaveira); 573.919 / 8.593.863 (Rio Mandú); 
572.157 / 8.593.111 (Rio da Prata); 572.826 /  8.593.957 
(Riacho da Gleba E); 571.602 / 8.596.197 (Riacho da Lama 
Preta); 571.966 / 8.594.054 (Riacho do PHOC III); 573.912 
/ 8.595.435 (Riacho da Rodoviária), que compreende uma 
extensão de aproximadamente de 11 km, inseridos na 
poligonal da Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 8), 
Zona Central (ZCEN), Zona de Transformação Comércio e 
Serciços (ZTCS), Zona de Expansão Comércio e Serviços 
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(ZECS 2), Zona de Expansão Controlada (ZEC 4), Zona 
de Expansão Prioritária (ZEP 1) e Zona de Interesse 
Ambiental e Paisagístico (ZIAP), da Macrozona CA-
ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008.  
Esta licença está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - atender as orientações constantes na 
carta de Inexigibilidade de Outorga, CT. ATEND n° 
00052/2017 de 24 de novembro de 2017, emitida pelo 
INEMA/BA, referente a dispensa de outorga de direito de 
uso dos recursos hídricos para requalificação urbana do 
Rio Camaçari e seus afluentes; II - preservar a mata ciliar 
existente, o ambiente aquático e as características 
hidrodinâmicas dos cursos d´águas, por meio de obras 
de engenharia (barreiras de contenção ao longo da 
margem do rio) com a finalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos da intervenção e evitar o 
assoreamento do canal; III - apresentar à CLA/SEDUR, 
no prazo de 60 (sessenta) dias: a) projeto de 
paisagismo aprovado pela CLA/SEDUR, por trecho de 
intervenção da urbanização integrada da Bacia do Rio 
Camaçari, priorizando o uso de espécies nativas da 
região do empreendimento, em especial dos taludes; b) 
plano de recuperação e enriquecimento da vegetação 
(PREV) das áreas de vegetação ciliar degradadas, no 
entorno dos trechos dos cursos d´águas onde serão 
executadas as obras, estabelecendo parceria com a 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPA) da 
SEDUR; c) aprovação técnica da Secretaria de 
Infraestrutura (SEINFRA) para o projeto de 
macrodrenagem de águas pluviais, conforme 
apresentado; d) relatório consolidado do programa de 
educação ambiental e plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, destinados aos funcionários da obra;  
IV - apresentar quando da renovação desta licença: a) 
p r o g r a m a  d e  d e s a p r o p r i a ç ã o ,  v i s a n d o  o  
acompanhamento dos indenizados e desapropriados, de 
forma a garantir adequada compensação; b) plano 
executivo da obra, indicando as ações sociais, 
econômicas e ambientais, além do projeto da 
infraestrutura provisória de ajuda e suporte para a 
comunidade, em especial aquelas que serão 
desapropriadas; V - adotar as medidas necessárias a fim 
de minimizar os impactos durante a fase de construção, 
atendendo aos padrões de intensidade de som, de 
emissões atmosféricas, de tratamento e disposição de 
efluentes líquidos e resíduos sólidos, conforme 
estabelece a legislação vigente, bem como:  a) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem; b) armazenar os resíduos sólidos em 
recipientes adequados e em área reservada e 
impermeabilizada, encaminhando-os para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, acondicionando e 
enviando para tratamento e/ou disposição os resíduos 
perigosos gerados, em instalação devidamente 
licenciada; c) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 

certificadas, bem como, destinar o efluente coletado 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais 
e credenciamento do fornecedor; e) manter os 
dispositivos de sinalização e advertência da obra em 
perfeito estado de conservação, alertando a comunidade 
quanto ao tráfego de máquinas, veículos e 
equipamentos; f) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/1978 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; h) em caso de remoção de espécies da 
vegetação, solicitar autorização para corte ou supressão 
na CLA/SEDUR; VI - é proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, 
mesmo que tratado, sem autorização; b) aterro de áreas 
úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do 
órgão ambiental competente; VII - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; VIII - manter protegidas 
todas as áreas de preservação permanente existente na 
área de abrangência do terreno, respeitando o recuo 
mínimo de 30(trinta) metros do curso d´água, medidos 
em projeção horizontal a partir da margem, conforme 
Artigo 51 da Lei Municipal nº 913/2008, adotando 
medidas de proteção e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida; IX - 
executar o projeto de drenagem de águas pluviais com 
acompanhamento técnico da obra (ATO), visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
X - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XI - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar anualmente, 
o relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XII - requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração, que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
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Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

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

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 
DE CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 165/2021
 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Suspender a partir de 01 de outubro de 2021 o gozo das 
férias concedidas no mês de outubro do ano corrente, à 
servidora VALDILENE BARBOSA DOS SANTOS, 
matrícula nº 062969-8, ocupante do cargo de geóloga, 
lotada nesta SEDUR, referente ao período aquisitivo 
2019/2020, para fruição em data oportuna, a ser fixada 
por essa Secretaria.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D  E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 07 DE OUTUBRO DE 2021. 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 05/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0004602 referente ao Processo Fiscal nº 
00709.22.09.865.2021.

 JULIANA NEVES SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 02/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº  0532 re ferente ao Processo F isca l  nº  
00754.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 02/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 01508 referente ao Processo Fiscal nº 
00692.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 25/07/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0001259/2020 referente ao Processo Fiscal nº 
01045.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 

COMPEL, torna público para conhecimento dos 

interessados, que em virtude da publicação do Decreto 

Municipal de Camaçari nº 7630/2021, publicado em 06 de 

Outubro de 2021 no diário Oficial do Município, no qual 

considera o dia 11/10/2021 como ponto facultativo nas 

repartições públicas do Município, a sessão para 

acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 

referente PREGÃO N.º 180/2021 (ELETRÔNICO) – 
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COMPEL, cujo objeto é o Registro de preço para 

aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis 

(Biscoito tipo Rosquinha integral, Biscoito Cream 

Cracker integral, Biscoito Amanteigado Integral de 

chocolate e Broa de Milho) destinados à Alimentação 

Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino, para futuras contratações de 

acordo a conveniência e necessidade da 

Administração Pública Municipal, foi PRORROGADA 

para: Acolhimento: 25/10/2021 a partir das 09h00min; 

Abertura: 26/10/2021, às 09h00; Disputa: 26/10/2021, 

às 11h00. (Horário Brasíl ia).  Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. 891035. Tel.: (71) 3621-6655. 

Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
352/2020 E DE RETI-RATIFICAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA COMTECH ENGENHARIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato n° 352/2020, originalmente 
firmado em 04 de maio de 2020, pelo período de 06 (seis) 
meses, com o início da sua vigência vinculada à emissão 
da Ordem de Serviço, que se deu em 01 de Junho de 
2020, tendo sido objeto de três aditivos estando, 
portanto, atualmente vigente até 01 de Outubro de 2021 e 
cujo objeto é o supracitado e Reti-Ratificar o Preâmbulo e 
a Cláusula Primeira do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 352/2020, assinado em 21 de julho de 
2021.DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 03 (três) meses, de modo 
que, a partir de 01 de Outubro de 2021, passa a viger até 
01 de Janeiro de 2022.DO PRECO:Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, fixado no valor global de 
R$8.208.058,99 (oito milhões, duzentos e oito mil, 
cinqüenta e oito reais e noventa e nove centavos), sendo 
que o valor a ser executado, no período previsto neste 
termo aditivo, é o saldo contratual no valor de valor de 
R$965.125.14 (novecentos e sessenta e cinco mil cento 
e vinte e cinco reais e quatorze centavos).DA 
ALTERACÃO: Em razão dos equívocos constantes no 
Preâmbulo e da Cláusula Primeira do TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 352/2020, o 
presente termo altera o seguinte: onde se lê que o 
Contrato no 352/2020 foi firmado originalmente em “28 
de janeiro de 2020, leia-se que o Contrato n° 352/2020 foi 
firmado originalmente em “04 de maio de 2020. DA 
RATIFICACÃO Permanecem inalteradas e em plena 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivas não modificadas Por este termo. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 29 de setembro de 2021. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. 
COMTECH ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
388/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI E G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar as 
Cláusulas Terceira e Quinta do Contrato no 388/2020, 
firmado originalmente em 15 de Junho de 2020 com 
vigência inicial de 10 (dez) meses vinculada à emissão da 
Ordem de Serviço, que se deu em 08 de Julho de 2020, 
conforme objeto retro citado. DO PREÇO: O valor global 
do referido contrato é de R$ 1.219.454,95 (um milhão, 
duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinqüenta e 
quatro reais e noventa e cinco centavos) e, por força do 
acréscimo de 7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) 
que implicará no aumento de R$74.747,99 (setenta e 
quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e 
nove centavos), passará a ter o novo valor global de 
R$1.294,202, 94 (um milhão, duzentos e noventa e 
quatro mil, duzentos e dois reais e noventa e quatro 
centavos), após a assinatura do presente instrumento. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DO PRAZO: O contrato nº388/2020 fica 
prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo que, a 
partir de 08 de Outubro de 2021, passará a viger até 08 de 
Janeiro de 2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em plena vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originárias não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 01 
de outubro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO. G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI. 
CONTRATADO.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 326/2020 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
E EMPRESA NOVA CAMAÇARI SPE LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar a 
Cláusula Segunda - Do Valor especificamente em seu 
Parágrafo Segundo. DA RATIFICAÇÃO: Em razão do 
equívoco que se fez constar, onde se lê: Parágrafo 
Segundo: Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação: 3023 Naturezas de 
Despesa: 44905100 e Fonte: 0100000. Leia-se: 
Parágrafo Segundo: Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da Ação: 3023/4040, 
Natureza de Despesa: 44905100/ 33903900 e Fonte: 
0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 06 
de outubro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO.NOVA CAMAÇARI SPE LTDA . 
CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 343/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
DZSET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLAUSULA 
TERCEIRA - DO PREÇO e CLÁUSULA QUINTA – DOS 
PRAZOS do Contrato nº 343/2018 cujo objeto é o retro 
citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 
fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir 
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de 18 de Outubro de 2021, passará a viger até 18 de 
Outubro de 2022.DO PREÇO: O valor da presente 
prorrogação sofrerá a incidência de IGP-Mde 
aproximadamente 24,86 % (vinte e quatro virgula oitenta e 
seis por cento) se perfazendo o novo valor global em R$. 
10.956.212,79 (dez milhões, novecentos e cinqüenta e seis 
mil, duzentos e doze reais e setenta e nove centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do Contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato Originário e posteriores Termos Aditiva não 
modificada por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 01 de outubro de 2021. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA. MUNICIPIO. DZSET TRANSPORTE E 
LOGISTICA LTDA. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0363/2018, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA CLARO S.A.DO OBJETO:  Este Termo Aditivo 
tem por finalidade prorrogar o prazo da vigência do Contrato 
no 0363/2018, cujo objeto é o supracitado, firmado, 
originariamente, em 09 de novembro de 2018, com prazo de 
vigência de 12 (doze) a contar da sua assinatura. DO 
PRAZO: Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
prazo do Contrato n° 0363/2018, por mais 5 (cinco) meses, 
sendo que a partir de 09 de novembro de 2021, passará a 
viger até o dia 09 de abril de 2022. DO PRECO: Por força 
deste instrumento, fica mantido o preço, de modo que o valor 
global do presente aditivo é de R$351.810,10 (trezentos e 
cinqüenta e um mil, oitocentos e dez reais e dez centavos). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 2013, Elemento 33904000 e 
Fonte 0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em plena vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termos aditivas não 
modificadas por este Instrumento, especialmente o preço. 
DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 04 de outubro de 2021. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA. MUNICIPIO. CLARO S.A. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
9912432704, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. DO OBJETO: O presente 
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato original por mais 12 (doze) meses. DA 
PRORROGAÇÃO: Em conformidade com o art. 57, II da 
Lei n.o 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora 
aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 
(doze) meses, de 20/11/2021 até 20/11/2022.  DA 
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir 
de 20/11/2021. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.1. Os 
recursos orçamentários previstos na Cláusula Décima – 
Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a 
cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm 
seu valor estimado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil 
reais). 4.2. A classificação destas despesas se dará da 
seguinte forma: Elemento de Despesa: 33.90.39 
Projeto/Atividade/Programa de Trabalho 2013. DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu 
inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do 
Contrato originário, não modificadas pelo presente 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 01 de 

outubro de 2021. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICIPIO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONTRATADA.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0281/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E GUARAJUBA SHOPPING LTDA. DO 
OBJETO :Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA do Contrato nº 0281/2014, cujo 
objeto é a locação de 02 (duas) salas comerciais, nº 15 e 
16, localizadas na parte interna do “Guarajuba Shopping”, 
situado na Estrada do Coco, Km 42, Camaçari-BA, CEP 
42827-000, para a instalação da Central de Atendimento – 
CAM-SEFAZ do Município de Camaçari-BA. DO PRAZO : 
O contrato descrito na Cláusula Primeira fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 17 de 
setembro de 2021, passará a viger até 17 de setembro de 
2022. DO VALOR: O valor global do referido contrato é de 
R$ 102.225,22 (cento e dois mil, duzentos e vinte e cinco 
reais e vinte e dois centavos), e por força do acréscimo de 
9,46% ao seu valor original, resultado da variação do 
índice INPC no período dos últimos 12 (doze) meses, 
passará a ser de R$ 111.894,42 (cento e onze mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois 
centavos) após a assinatura do presente instrumento. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Parágrafo Segundo: Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
presente termo aditivo correrão por conta da Ação: 2008; 
Natureza de Despesa: 33903900 e Fonte: 0100000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. 
Camaçari, 13 de Setembro de 2021. JOAQUIM JOSÉ 
BAHIA MENEZES. MUNICÍPIO. GUARAJUBA 
SHOPPING LTDA. LOCADOR.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO N° 0041/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI E ASSOCIAÇÃO PAULO 
TONUCCI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade rescindir, amigavelmente, o contrato n° 
0041/2017, a partir de 28 de junho de 2021, uma vez 
que não se demonstra mais interessante para as partes 
a manutenção da avença. DA QUITAÇÃO DE 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES:  Por força desta rescisão, 
o MUNICÍPIO e a CONTRATADA  somente 
responderão por direitos e obrigações contratuais 
vigentes e concretizados até a data da rescisão 
contratual, declarando – se doravante, mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus 
decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades, desde que 
cumpridas todas as cláusulas aqui dispostas. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 20 de julho de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICIPIO. 
ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI. CONTRATADA.
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DESPACHO Nº 65/2021

Considerando o disposto no artigo 74, da Lei Municipal 
997//2009, INDEFIRO o pedido de revisão da 
Estabilidade Econômica da segurada SOLANGE DE 
FATIMA ALCARRIA MARTINS SILVA, formulado 
a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00309.07.10.377.2019.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 66/2021

Considerando o disposto nos artigos 24, I e II e 53, III, da 
Lei Municipal 873/2008, INDEFIRO o pedido de 
Progressão Horizontal da segurada MARISTELA MARIA 
GOES CUNHA FONSECA, formulado através do 
processo Administrativo nº 00099.07.10.377.2018.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 67/2021

Considerando o disposto nos artigos 11 e 25, IV da Lei 
Municipal 874/2008, INDEFIRO o pedido de Progressão 
Horizontal da segurada IRENICE MARIA DE PAULA DA 
HORA, formulado através do processo Administrativo nº 
00230.07.10.377.2018.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 68/2021

Considerando o disposto nos artigos 24, I e II e 53, VI, da 
Lei Municipal 873/2008, INDEFIRO o pedido de 

Progressão Horizontal da segurada NILZETE CELESTE 
DE ALMEIDA CORREIA, formulado através do processo 
Administrativo nº 00221.07.10.377.2018.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 69/2021

Considerando o disposto nos artigos 11 e 25, II da Lei 
Municipal 874/2008, INDEFIRO o pedido de Progressão 
Horizontal do segurado EUZEBIO PEREIRA DO 
CARMO FILHO, formulado através do processo 
Administrativo nº 00266.07.10.377.2018.

Camaçari-BA, 05 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 70/2021

Considerando o disposto nos artigos 24, I e II e 53, III da 
Lei Municipal 873/2008, INDEFIRO o pedido de 
Progressão Horizontal da segurada SUELY MARIA DOS 
SANTOS, formulado através do processo Administrativo 
nº 00247.07.10.377.2018.

Camaçari-BA, 06 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 71/2021

De acordo com o Parecer Jurídico Nº 28/2021 deste 
ISSM, INDEFIRO o pedido de Restituição dos valores de 
Imposto de Renda retidos, formulado pelo segurado 
PÉRICLES ALMEIDA DA SILVA, através do processo 
Administrativo nº 00312.07.10.377.2019. 

Camaçari-BA, 06 de outubro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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