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Art. 2º  As regras que regerão o funcionamento do regime 
complementar estarão previstas no plano de benefícios e 
regulamento firmado entre o Município e a entidade de 
Previdência Complementar, consoante termo de 
convênio publicado no diário oficial do município.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 127/2021
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

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

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições que legais e,

DECRETO Nº 7658/2021
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade do regime 
de previdência complementar aos 
servidores que vierem a ingressar no serviço 
público municipal, e dá outras providências.

Considerando a promulgação da EMENDA Constitucional 
nº 103/2021, publicada no Diário Oficial da União em 13 de 
novembro de 2019, intitulada como Reforma da 
Previdência;

Considerando a mudança que a EC nº 103 trouxe sobre o 
art. 40 da Constituição Federal, prevendo que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir 
regime de previdência complementar para seus 
servidores, limitando os valores dos benefícios de 
aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime Próprio 
de Previdência Social - RPPS ao limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS.

Considerando que a EC nº 103 estabeleceu o prazo de 
dois anos a contar da sua publicação para a instituição do 
regime de previdência complementar. 

Considerando o art. 2° da Lei Municipal 1524/2017 que 
determina que aplicar-se-á o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da 
República às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Camaçari aos servidores e membros de 
Poder que venham a ingressar no serviço público a partir 
da data de início da vigência do Regime de Previdência 
Complementar, que será considerada a partir da data de 
publicação, pelo órgão fiscalizador, da autorização de 
aplicação do regulamento do plano de benefícios da 
entidade,

DECRETA

Art. 1º O regime de previdência complementar, 
organizado de forma autônoma em relação ao regime 
próprio de previdência municipal, torna-se obrigatório aos 
servidores que vierem a ingressar no serviço público, 
sendo de caráter facultativo aos servidores já 
pertencentes ao quadro municipal. 
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CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

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

RESOLVE

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

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

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

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 091/2021
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Reconhece a Imunidade Tributária e 
c o n c e d e  I s e n ç ã o  d e  Ta x a s  à  
COMUNIDADE BATISTA CASA DO 
OLEIRA, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 

inciso VI, alínea “b” da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o disposto nos arts. 21 e 189, inciso IV da 
Lei 1.039/2009, e teor do Processo Administrativo nº 
00765.18.08.216.2021, de 05 de fevereiro de 2021, 

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU e ITIV e da Taxa de Resíduos Sólidos 
Domiciliares – TRSD em favor da instituição religiosa 
COMUNIDADE BATISTA CASA DO OLEIRA, CNPJ o 
nº. 13.660.371/0001-41, situada à Rua das Flores, s/n, 
Barra do Jacuipe, Camaçari/BA, CEP: 42.830-000, 
inscrição imobiliária nº 76377, conforme permissivo legal 
previsto art. 150, inciso VI, alínea “b” da CF/88, 
combinado com o disposto nos arts. 21 e 189, inciso IV da 
Lei 1.039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU e por extensão, a isenção da TRSD, 
conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 26 de 
outubro de 2011, data de aquisição do imóvel.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE NOVEMBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº 184/2021
03 DE NOVEMBRO 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 que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
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SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

AILTON OLIVEIRA LONGO  831308  PROFESSOR  01/11/2018  01/11/2021  SEDUC  

ANA CLAUDIA BORGES DE SOUZA  831313  PROFESSORA  01/11/2018  01/11/2021  SEDUC  

ALINE SANTOS DA SILVA  831314  PROFESSORA  05/11/2018  05/11/2021  SEDUC  

ANDERSON LUIZ REIS FERNANDES  831318  PROFESSOR  05/11/2018  05/11/2021  SEDUC  

DAISY LUIZA SOUZA DA PAIXÃO  831323  PROFESSORA  05/11/2018  05/11/2021  SEDUC  

MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO  831274  PROFESSOR  07/11/2018  07/11/2021  SEDUC  
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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 
01576.22.09.743.2020, de 29 de outubro de 2020,

RESOLVE

, composto de 24 unidades 

habitacionais

Zona de Expansão de Controlada – 

ZEC 2 da

Art .  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 

(hum) ano, a EMERSON BARRETO DE SOUZA E 

OUTROS, inscrito no CPF sob Nº 859.884.215-04, 

residente na Rua Guaiamum, S/N, Quadra E, Lote 24, 

Condomínio Vilas do Bosque, Portão, Lauro de Freitas-

BA, para implantação de empreendimento urbanístico do 

tipo Condomínio Horizontal

, com área total de 3.562,32m², situado no 

Núcleo Colonial Boa União, nº 22, Distrito de Abrantes, 

Camaçari/BA, na 

 Macrozona Urbana de Catu de Abrantes– AB-

ZU.2, conforme Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008 e Lei 

Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008; e na Zona 

de Ocupação Controlada - ZOC V da Área de Proteção 

Ambiental Joanes-Ipitanga, conforme Resolução 

CEPRAM Nº 2.974 de 24 de maio de 2002. Esta 

autorização está sendo concedida mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 

condicionantes: I – realizar a atividade de supressão da 

vegetação com equipe técnica capacitada e obedecendo 

medidas de segurança, portando cópia da Autorização 

de Supressão da Vegetação; II – a supressão de 

vegetação somente poderá ser executada dentro dos 

limites da poligonal dos vértices indicados na projeção 

UTM(X/Y) SIRGAS 2000: 577.924/8.581.173; 

5 7 7 . 8 6 9 / 8 . 5 8 1 . 1 8 9 ;  5 7 7 . 9 0 0 / 8 . 5 6 8 1 . 3 2 4 ;  

577.961/8.581.311; III – exclui-se desta autorização a 

vegetação local izada nas áreas verdes do 

empreendimento, bem como nas Áreas de Preservação 

Permanente – APP; IV – apresentar, antes do início dos 

trabalhos de supressão da vegetação, Autorização de 

Manejo da Fauna Silvestre, emitida pelo órgão ambiental 

competente, referente a área requerida; V – todos os 

indivíduos da espécie Syagrus coronata que ocorram na 

po l igona l  da  supressão  de  vege tação  do  

empreendimento deverão ser quantificados e 

transplantados, conforme Lei nº 13.908/2018, após a 

execução do transplantio enviar à CPA/SEDUR relatório 

informando a localização georreferenciada dos 

indivíduos transplantados; VI – acomodar o subproduto 

da supressão e a serapilheira, em área adequada para 

processamento em composto vegetal orgânico e utilizar, 

posteriormente, no enriquecimento do solo da área verde 

e na execução do projeto de paisagismo; VII – 

 VIII – a 

compensação pela supressão de vegetação nativa dar-

se-á mediante a doação, plantio e condução de 150 

mudas de espécies nativas de Mata Atlânticas, 

endêmicas da região, em local e tempo a ser definido pela 

CPA/SEDUR (Decreto Nº 5.300, de 7 de dezembro de 

2004); IX – dar ciência, previamente, à CLA/SEDUR da 

data do início dos trabalhos de supressão de vegetação; 

X atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 

vigentes e demais disposições contidas nas normas e 

regulamentos administrativos deste Município, conforme 

estabelecido na Análise de Orientação Prévia de Projeto 

Nº 026/2020 de 28.09.2020, emitida por esta SEDUR; XI - 

após o término das atividades de supressão, deverá ser 

encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 

relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 

contendo registros fotográficos da vegetação 

efetivamente suprimida e a comprovação da 

utilização do material vegetal, da destinação do 

material lenhoso, do afugentamento da fauna e do 

resgate da flora.                                                                                                                                                                   

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 

estimado em 17,32m³.

Art. 3º – Os produtos e subprodutos originados de 

atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 

estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 

sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 4º – O não atendimento dos condicionantes acima 

implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 5° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 

documentos re la t ivos  ao cumpr imento  dos 

condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

empilhar e 

acomodar na área do empreendimento as toras e lenhas 

(separando as espécies madeireiras das demais) nos 

limites do imóvel e procurar orientação da CPA/SEDUR 

sobre o destino a ser dado a este material;

 – 

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 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
10 de Novembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1785 - Pagina. 03 de 10



CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

Segunda Rerratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso referente à aprovação do CONDOMÍNIO 
URBANÍSTICO RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, que 
entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100 da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pela 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA, através da competência delegada pelo Decreto 
de 04 de Janeiro de 2021, doravante denominado 
MUNICÍPIO, e, do outro lado RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, CNPJ 31.385.285/0001-50, neste ato 
representada por seu sócio administrador, LEONARDO 
FERREIRA DE COSTA LINO, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no Registro Geral sob nº 
1157949720 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
0 4 0 . 0 6 8 . 8 6 5 - 4 3 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Pelo presente Segundo Termo de Rerratificação do 
Termo de Acordo e Compromisso do Condomínio 
Urbanístico denominado Residencial Vila Florença, 
mod i f i camos  as  CLÁUSULA SEGUNDA –  
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO, II- 
Documentação e o IV – Frações Ideais Privativas e 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES, que 
estabeleceram as normas para implantação do Projeto 
Urbanístico do Empreendimento denominado 
RESIDENCIAL VILA FLORENÇA, tendo em vista o 
cons tan te  no  p rocesso  admin i s t ra t i vo  n° .  
02231.22.09.061.2018.

CLÁUSULA SEGUNDA
A retificação em questão refere-se ao remanejamento na 
dimensão da Fração Ideal  Privativa- FIP 32; correção do 
número de uma das matrículas que compõe a medição 
do imóvel onde está construído o empreendimento; e 
informações referentes à área de doação ao Município de 
Camaçari, portanto as mesmas passam a vigorar com as 
seguintes redações:

SEGUNDA RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONDOMÍNIO 
URBANÍSTICO DENOMINADO RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA, NA FORMA ABAIXO:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO QUADRO DE 
ÁREAS:

II – Documentação: o imóvel, no qual o Condomínio será 
implantado, foi adquirida pelo PROPRIETÁRIO por 
compra feita a FPLUS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA em 20/04/2018, ao Sr. LIDIO 
PEREIRA FRANCO FILHO, Sr. ANTÔNIO CARLOS 
PEREIRA FRANCO E A Sr. JOILMA FREITAS DE 
OLIVEIRA em 14/08/2019, encontra-se devidamente 
registrado no Cartório de 1º Oficio do Registro de Imóveis 
da Comarca de Camaçari – Ba, sob as matrículas nº 
21.026, 21.444 e 22.127.

IV – Frações Ideais Privativas: O condomínio 
urbanístico será executado com a implantação de 234 
frações ideais privativas, dispostas conforme abaixo:

I – Localização: área de 65.762,55m² (sessenta e cinco 
mil setecentos e sessenta e dois metros e cinquenta e 
cinco decímetros quadrados), sendo 37.247,34 m² (1º 
Etapa com 149 FIP's) e 28.515,21 m² (Ampliação com 85 
FIP's) situado na Rua Sucupió, lote 04, 5-C, 5-D e 5-E, no 
distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, destinada ao empreendimento denominado 
Condomínio RESIDENCIAL VILA FLORENÇA.

III – Características gerais do projeto: trata-se de um 
Condomínio Urbanístico, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Constituição Federal (1988); Lei Federal nº. 
4.591/1964; Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) 
e Resolução CONAMA nº 303/02; Constituição Estadual 
da Bahia e demais leis pertinentes; Lei Orgânica do 
Município, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - 
PDDU (Lei nº 866/2008) e Código Urbanístico e 
Ambiental (lei nº 913/2008), com 234 FPIs - Frações 
Ideais Privativas, guarita, campinho, quadra de areia, 
clube, quiosque, piscina e parque infantil, distribuídas 
segundo plantas aprovadas na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.
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CLÁUSULA TERCEIRA 

CLÁUSULA QUARTA
A inobservância de quaisquer das estipulações, 
consignadas no presente instrumento, sujeitará ao 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações às 
multas previstas na legislação vigente.
CLÁUSULA QUINTA

Camaçari-BA, 21 de outubro de 2021.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

MEIO AMBIENTE

– OBRIGAÇÕES

I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:

a) cumprir quanto disposto no presente 
instrumento;

b) executar todas a obras relacionadas, de acordo 
com as especificações indicadas nas cláusulas 
terceira e quarta do presente Termo de Acordo e 
Compromisso, às suas expensas e sob a sua 
exclusiva responsabilidade;

c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente 
a legislação pertinente à matéria;

d) responsabilizar-se pela construção de depósito 
de lixo dispostos internamente, ao longo do 
empreendimento, para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;

e) registrar em Cartório de Imóveis competente, 
área doada à Prefeitura Municipal de Camaçari, 
com 13.152,51 m², sendo 7.500 m² constate na 
matrícula 41.305 e 5.652,51m² a ser 
desmembrada da matrícula 41.304, referente à 
área remanescente da Fazenda Barbosa, 
Distrito Sede, no prazo máximo de 180 dias”.

As partes ratificam todas as demais disposições 
constantes do TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO original 
e demais termos aditivos e de rerratificação, que estejam 
em vigor ou tenham disciplinado a implantação DO 
CONDOMÍNIO URBANÍSTICO DENOMINADO VILA FLORENÇA 

que não tenham sido modificadas pela presente 
RERRATIFICAÇÃO.

CLÁUSULA SEXTA
O Foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos direitos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 
DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ESPORTE DE CAMAÇARI 
BAHIA 2021/2023

Art. 1º O presente EDITAL tem o objetivo de regulamentar 

a eleição e indicação das instituições, entidades 

esportivas e dos movimentos sociais representativos dos 

segmentos, gestores e prestadores de serviços de 

esporte, público e privado, para compor e exercer 

mandato no Conselho Municipal de Esporte, no período 

de 2021 a 2023, nos termos da Lei Municipal nº 1.683 de 

30 de setembro de 2021. 

Art. 2º As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

 I. 50% para as organizações representativas da 

sociedade civil organizada; 

II. 50% de organizações representativas do segmento de 

governo.

§1º. As disponibilidades das vagas obedecerão aos 

dispositivos deste edital.

§2º. As entidades e movimentos sociais representativos 

dos segmentos de sociedade civil organizada deverão, 

junto aos seus pares, indicar dois representantes para 

cada categoria, sendo um membro titular e outro 

suplente, para concorrer à vaga que exercerá o cargo no 

período de 2021 a 2023. 

§3º. Os representantes das entidades e dos movimentos 

sociais, para compor o Conselho Municipal, no ato da 

eleição, deverão apresentar certificação ou atestado pela 

associação, empresa ou entidades correlatas.

§4º. Os representantes das associações e sindicatos 

deverão estar afiliados aos mesmos para representarem 

sua classe, não terem sido condenados em crimes 

cometidos na administração pública direta, indireta ou 

fundacional, nos termos da Lei Federal nº. Lei 8.429/92, e 

residir no Município.

Art. 3°. Cada instituição, entidade ou movimento social 

que queira participar do processo eletivo deverá 

protocolar junto à Comissão Eleitoral, na Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude do Município de Camaçari - 
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SEJUV, ofício com a indicação de um representante, que 

irá concorrer a eleição para conselheiro. 

§ 1º. As inscrições para concorrer à vaga no Conselho 

Municipal de Esportes serão realizadas no período de 22 

a 25 de novembro, das 9:00 às 16:00 horas, na sede da 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Juventude - 

SEJUV, localizada no estádio municipal Fernando 

Ferreira Lopes, bairro Verde Horizonte, Camaçari, 

oportunidade em que toda a documentação deverá ser 

entregue. 

§ 2º. No ofício a que se refere o caput deste artigo 

deverão constar os dados cadastrais dos indicados, qual 

entidade de classe representa e a instituição;

§ 3º. As inscrições somente terão validade se ocorrerem 

nos prazos fixados por este Edital;

§ 4º. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das 

inscrições somente das organizações candidatas que 

preencherem os pré-requisitos previstos neste Edital;

§ 5º. Cada representante de instituição, entidade ou 

movimento social poderá concorrer somente a uma vaga 

no pleito eletivo;

§ 6º. Serão indeferidas as inscrições de candidatos que 

não tenham vínculo com entidades, bem como as 

realizadas por servidores públicos da administração 

pública municipal;

§ 7º. A relação das inscrições indeferidas pela Comissão 

Eleitoral estará disponível para possíveis recursos.

Art. 4º. O prazo para interpor recursos encerra-se 24 

horas após a publicação do deferimento das inscrições e 

deverá ser apresentado para comissão eleitoral.

Parágrafo único. A Comissão Eleitoral analisará, julgará e 

publicará o resultado no site Oficial do Município. 

Art. 5º. A plenária de eleição para compor o colegiado do 

Conselho municipal de Esporte será realizada no dia 30 

de novembro de 2021, das 9:00 as 16:00 horas, na sede 

da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV, 

localizada no estádio municipal Fernando Ferreira 

Lopes, bairro Verdes Horizontes, Camaçari, Bahia.

Art. 6º. Em caso de desistência, a Comissão Eleitoral 

convocará o candidato imediatamente posterior, com o 

maior número de votos.

Art. 7º. Em caso de empate, vencerá o candidato 

representante da entidade com maior tempo de atuação, 

com atividades devidamente comprovadas no município.

Art. 8º. A homologação do resultado eleitoral será 

formalizada por meio de Decreto do Prefeito.

Art. 9º. A posse dos eleitos ocorrerá dia 15 de dezembro 

de 2021.

CAMAÇARI- BA, em 08 de novembro de 2021.

MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO

SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

PREGÃO N.º 0260/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de instrumentos 
de avaliação ambiental (dosímetro, calibrador acústico e 
respectivos acessórios) para avaliação de ruído 
ocupacional, visando atender as necessidades da 
Coordenação da Junta Médica Oficial (CJMO) 
pertencente a Prefeitura Municipal de Camaçari, Bahia. 
Acolhimento: 23/11/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 24/11/2021, às 08h30min; Disputa: 
24/11/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 906857. Tel.: (71) 3621-6880. Kézia Priscila 
Oliveira da Silva – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0261/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para 
a aquisição de materiais gráficos com a finalidade de 
promover e divulgar as ações e projetos realizados 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES. Acolhimento: 22/10/2021 a partir 
das 08h00min; Abertura: 23/10/2021, às 09h00min; 
Disputa: 23/10/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 907033. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0262/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de soluções, devido à necessidade da 

AVISO DE LICITAÇÃO
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continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
23/11/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 24/11/2021, 
às 08h30min; Disputa: 24/11/2021, às 11h00min. 
(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0263/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
aquisição de gêneros alimentícios (Frango tipo coxa e 
sobrecoxa), destinados à alimentação escolar nas 
creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino do município de Camaçari-BA. Acolhimento: 
24/11/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 25/11/2021, 
às 09h00min; Disputa: 25/11/2021, às 10h00min. 
( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .   E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 907028. Tel.: 
(71) 3621-6880. Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira 
da COMPEL.

Credenciamento n.º 
0006/2021 – COMPEL, para Credenciamento de 
Pessoas Físicas devidamente registradas na Junta 
Comercial do Estado da Bahia, conforme Decreto nº 
21.981 de 19 outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para prestação de 
serviços inerentes a sua área de atuação

www.compras.camacari.ba.gov.br A vigência do 
credenciamento será de 

credenciamento@gmail.com

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
504/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA JOTA CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta 
do Contrato n° 504/2019, originalmente firmado em 20 de 
Dezembro de 2019, com vigência de 08 (oito) meses 
após a emissão da ordem de serviço, que se deu em 31 

 

AVISO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO N.º 0006/2021 - COMPEL - A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto o 

, disponibilizado 
no sítio do Portal de Compras de Camaçari. 
(  

. 
Local para entrega dos documentos: Diretoria de 
Compras – DICOMP, na Comissão Central Permanente 
de Licitação - COMPEL, situado na Rua Francisco 
Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria da Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  

. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação- COMPEL. Camaçari, 10 de 
novembro de 2021.

).
12 (doze) meses, contados a 

partir da data de veiculação do aviso na imprensa oficial

de Dezembro de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 03 (três) meses, de modo que, a partir de 
01 de Novembro de 2021, passará a viger até 01 de 
Fevereiro de 2022. DO SALDO REMANESCENTE: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
sendo que o valor a ser executado, no período previsto 
neste termo aditivo, é o saldo remanescente no valor de 
R$ 230.875,67 (duzentos e trinta mil, oitocentos e  
setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). A 
alteração da presente cláusula, bem como a incidência 
de qualquer reajuste, deve respeitar os preceitos legais 
vigentes. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em plena vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e dos posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 27 de outubro de 2021. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. JOTA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 
CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N° 0354/2020 –RESTAURAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA 
EDIFICAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSBORDO DA 
LINHA FERREA, ADEQUANDO O PRÉDIO PARA 
ABRIGAR O MUSEU DA CIDADE, LOCALIZADO NO 
EIXO URBANO CENTRAL, EM CAMAÇARI-BA. 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA MAINAN ENGENHARIA LTDA ME 

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 Cultura, Sra. Márcia Normando Tude, 
brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.39.021.009-9, SSP-BA, inscrita no CPF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual CLÁUSULA 
TERCEIRA, paragrafo §1º Inciso II, de que havendo 
prorrogação no prazo contratual, após 12 (doze) meses 
da apresentação da proposta, poderá haver 
reajustamento de preço, ficando definido o INCC - Índice 
Nacional da Construção Civil, como índice de preço 
básico a ser utilizado nos cálculos de reajustamento, 
outro na forma da Lei.

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n°0354/2020, 
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, em 10,18% (DEZ 
VIRGULA DEZOITO POR CENTO), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre 
Fevereiro/2020, mês da proposta e Fevereiro/2021.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0354/2020, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 10 de Novembro de 2021.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

PORTARIA Nº 058/2021
DE 03 DENOVEMBRO 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 
00149.07.10.372.2021, 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 e §1º, 17, 23, Inciso II, 24, §1º e 25 e 29 da Lei 
Municipal Complementar nº 1644/2020.

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
a senhora SIMONE RIBEIRO DA CUNHA, (viúva), 
instituído pelo ex-segurado (ativo) Vagner Julio da 
Cunha, matrícula  62258, falecido em 22/08/2021, 
integrado por um dependente, no valor de R$ 1.100,00 
(hum mil e cem reais), constituído do valor de R$ 784,75 
(setecentos e oitenta e quatro reais e sententa e cinco 
centavos), equivalente a cota parte de 60% (sessenta por 
cento), acrescida do valor de R$ 158,30 (cento e 
cinquenta e oito reais e trinta centavos) referente à 
complementação do salário mínimo, conforme 
demonstrativos de cálculos.

RESOLVE

 

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 
instituído será de forma vitalícia diante do quanto 
previsto no artigo 24, inciso II, §1º da Lei Complementar 
Municipal nº 1644/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
Materiais de Expediente, de Limpeza, Gêneros 
Alimentícios e Descartáveis, destinados a atender os 
diversos setores do ISSM. 

DATA DE ABERTURA: 23/11/2021
HORA: 09:00 (Nove Horas)
LOCAL: Sala de Reunião do ISSM, situada na Av. 
Francisco Drumond, S/Nº, Térreo do Prédio Vermelho – 
Camaçari/Bahia

Os interessados poderão obter informações e/ou o edital 
e seus anexos na comissão permanente de licitação, no 
e n d e r e ç o  c i t a d o  a c i m a  o u  n o  s i t e  
www.compras.camacari.ba.gov.br.

Camaçari-BA, 08 de novembro de 2021.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO DO ISSM
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