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Art. 11. O Conselho Municipal de Educação 
observará, no exercício de suas atribuições, as 
seguintes diretrizes básicas e prioritárias:

I – A educação é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais que visem o 
acesso universal e igualitário das ações e serviços 
para a Educação;

II - A melhoria da qualidade do ensino, mediante 
formulação de uma política de valorização e 
formação permanente do corpo docente e não 
docente; e

III - O pleno desenvolvimento da Educação em todas 
as etapas e modalidades, com ampla garantia de 
participação das representações populares e da 
democratização das decisões.

Art. 12. Compete ao Conselho Municipal de 
Educação de Camaçari, além de outras atribuições:

I - Exercer atribuições próprias, conferidas em lei e 
regulamentadas no Regimento Interno do CME;
II - Analisar, aprovar e fixar diretrizes para o Sistema 
Municipal de Ensino;
III - Colaborar com a Secretaria Municipal de 
Educação na elaboração, acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de 
Educação – PME;
IV - Acompanhar, manter-se atualizado e zelar pelo 
cumprimento das disposições constitucionais, 
legislação e normativas da educação vigentes;
V - Fixar normas para autorização do funcionamento, 
credenciamento e supervisão de estabelecimento de 
ensino público ou privado, sob responsabilidade do 
Sistema Municipal de Ensino de Camaçari;
VI - Sugerir medidas e recomendações que visem ao 
aperfeiçoamento e qualidade do ensino no Sistema 
Municipal de Ensino e nas instituições de Educação 
Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa 
comunitária e privada;
VII-exercer, por delegação, competência próprias da 
Secretaria Municipal da Educação, ressalvadas as 
executivas;
VIII - Quando solicitado, assistir e orientar os 
Poderes Públicos local, na condução dos assuntos 
educacionais relativos à educação do Município;
IX - Emitir, quando for o caso, indicações e/ou 
sugestões para a aplicação de recursos públicos em 
educação no município;
X - Acompanhar, apoiar estudos no âmbito das 
questões educacionais e propor medidas no que 
tange à organização, à expansão, ao funcionamento 

LEI Nº 1688/2021
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

 ALTERA OS CAPÍTULOS II, III e IV DA LEI MUNICIPAL 
Nº 317, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994, A QUAL 
INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CRIA 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRIA O 
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Os Capítulos II, III e IV da Lei Municipal nº 317, de 
27 de dezembro de 1994, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 9º. Fica o Conselho Municipal de Educação 
constituído e regulamentado em Regimento Interno, 
como um órgão colegiado e autônomo, integrante do 
Sistema Municipal de Ensino de Camaçari, e 
responsável pelas seguintes atribuições: normativa, 
deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, 
propositiva e de assessoramento à Secretaria 
Municipal de Educação e aos demais órgãos e 
instituições do Sistema Municipal de Ensino, de 
forma a assegurar a participação da sociedade na 
gestão da educação municipal, com vistas ao 
aperfeiçoamento e qualidade da educação.

Parágrafo Único - O Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação será atualizado e aprovado 
pelos seus conselheiros de acordo com os 
dispositivos desta lei.
Art. 10. As atribuições dos titulares e dos respectivos 
suplentes, bem como os casos de substituição dos 
Conselheiros, serão disciplinadas no Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Educação.

Parágrafo Único - As atribuições do Conselho 
Municipal de Educação serão exercidas por 
conselheiros indicados pelos segmentos que 
representam.
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e ao aperfeiçoamento da Rede Municipal de Ensino;
X I  -  Propor  med idas ,  ind icações  e /ou  
recomendações à Secretaria Municipal de 
Educação, em relação ao desenvolvimento da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, da 
Educação Especial e da Educação de Jovens e 
Adultos;
XII - Acompanhar as atividades referentes à 
assistência social escolar, no que diz respeito às 
suas efetivas realizações, estimulando o 
aprimoramento dessas medidas;
XIII - Apoiar eventos educacionais e outras 
atividades e programas que visem capacitar, 
especializar e/ou atualizar os professores e gestores 
da Rede Municipal de Ensino;
XIV - Propor correções e orientações à Secretaria 
Municipal de Educação, quando for o caso, por meio 
de câmaras setoriais ou grupos de trabalho, tendo 
em vista o fiel cumprimento da legislação escolar;
XV - Colaborar com a Secretaria Municipal de 
Educação na realização das atribuições pertinentes 
ao município que venham a ser delegadas pelo 
Conselho Nacional e/ou Estadual de Educação, nos 
termos da legislação pertinente;
XVI - Assessorar os demais órgãos e instituições do 
Sistema Municipal de Educação no diagnóstico dos 
problemas e deliberar a respeito de medidas para 
aperfeiçoá-lo;
XVII - Acompanhar junto a Secretaria Municipal de 
Educação o recenseamento e a matrícula da 
população em idade escolar para a Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, em todas as suas 
modalidades;
XVIII - Acompanhar anualmente os dados 
estatísticos da educação no município, oferecendo 
subsídios aos demais órgãos e instituições do 
Sistema Municipal de Ensino;
XIX - Colaborar com a Secretaria Municipal de 
Educação nas ações de mobilização para a inclusão 
de pessoas com necessidades educacionais 
especiais, preferencialmente no sistema regular de 
ensino;
XX - Mediante apoio da Secretaria Municipal de 
Educação, dar publicidade aos atos do Conselho 
Municipal de Educação;
XXI - Colaborar com a Secretaria Municipal de 
Educação nas ações de mobilização para a garantia 
da gestão democrática nos órgãos e instituições 
públicas vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino;
XXII - Acompanhar o censo escolar anual e a 
elaboração da proposta orçamentária anual no 
âmbito do município, com o objetivo de conhecer e 
colaborar com os aspectos estatísticos e financeiros 
que alicerçam a operacionalização do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB;
XXIII - Aprovar calendário escolar e ano letivo das 
instituições de ensino públicas e privadas, 
comunitárias e confessionais da rede privada, 
diferenciando-os para adequá-los às peculiaridades 
regionais e culturais, na forma da legislação em 
vigor;

XXIV – Aprovar os currículos de ensino fundamental 
das unidades do Sistema Municipal de Ensino e suas 
reformulações;
XXV – Convalidar estudos e autorizar a avaliação de 
alunos sem documentação ou oriundos de projetos 
especiais de experiências pedagógicas, para 
ensejar matrícula em qualquer das cinco primeiras 
séries do ensino fundamental;
XXVI – Autorizar experiências pedagógicas 
avaliando seus resultados na forma como 
estabelecer;
XXVII-emitir pareceres sobre:

a) resoluções, indicações, instruções e 
recomendações sobre assuntos do Sistema 
Municipal de Educação de Camaçari;
b) sobre assuntos de sua competência, bem como 
referentes à política educacional nacional, visando o 
desenvolvimento da educação municipal
c)  resoluções,  indicações,  instruções e 
recomendações sobre convênios de ação inter-
administrativa, que envolvam o Poder Público 
Municipal e as demais esferas do Poder Público ou 
do setor privado, relacionados com a educação, 
assistência e subvenção às entidades públicas e 
privadas, filantrópicas, confessionais e comunitárias, 
bem como dos casos de cancelamentos
d) os assuntos de ordem educacional e pedagógica, 
projetos e atividades extracurriculares que lhes 
sejam submetidos pela Secretaria Municipal de 
Educação
e) assuntos e questões de natureza educacional que 
lhe forem submetidas pela Secretaria Municipal de 
Educação – SEDUC, inclusive quanto à observância 
da legislação específica;
f) acordos, contratos e convênios relativos a 
assuntos educacionais;
g) outras matérias relacionadas ao Sistema 
Municipal de Ensino e da Educação.

Art. 13. O Conselho Municipal de Educação contará 
com as Câmaras Setoriais de Assuntos Técnicos 
Pedagógicos e Câmara de Legislação e Normas:
§ 1º. A composição de cada Câmara Setorial será 
definida no Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação.
§ 2º. Cada Câmara Setorial indicará um coordenador 
entre os seus membros e cuidará das matérias a ela 
pertinentes.
§ 3º. As matérias pertinentes a uma Câmara Setorial 
serão estudadas e aprovadas em primeira instância 
por ela e, posteriormente, ratificadas pelo Conselho 
Pleno.
§ 4º. As matérias não ratificadas pelo Conselho 
Pleno serão objeto de reexame.
§ 5º. Os pareceres aprovados pelo Conselho Pleno 
serão assinados pelo Presidente do Conselho e pelo 
Coordenador da respectiva Câmara Setorial.
§ 6º. Os pareceres normativos dependem da 
homologação e assinatura do titular da pasta da 
Secretaria Municipal de Educação para produzir 
efeitos.
Art. 14. O Conselho Municipal de Educação será 
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constituído por 16 (dezesseis) membros, nomeados 
pelo Prefeito Municipal, observados os critérios de 
representatividade por membro titular, conforme 
segue:
I – 2 (dois) membro representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
II - 6 (seis) membros representantes da Diretoria 
Pedagógica - DIPE da Secretaria Municipal de 
Educação, a saber: Educação Infantil, Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino 
Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, 
E d u c a ç ã o  E s p e c i a l  e  E d u c a ç ã o  d o  
Campo/Quilombola;
III - 2 (dois) membros representantes dos 
Professores da rede pública municipal de ensino de 
Camaçari;
IV - 1 (um) membro representante dos Servidores 
Técnicos Administrativos da Secretaria Municipal de 
Educação;
V – 1 (um) membro representante de Pais de Alunos 
da Educação Municipal;
VI - 1 (um) membro representante das Escolas 
Privadas de Educação Infantil, do Município de 
Camaçari;
VII - 1 (um) membro representante das Escolas de 
Ensino Médio Técnico Profissionalizante (Pública ou 
Privada);
VIII - 1 (um) membro representante do Conselho 
Tutelar;
IX – 1 (um) representante de estudante da rede 
pública municipal de ensino;
§ 1º. Cada conselheiro titular terá seu respectivo 
suplente que o substituirá na ausência temporária ou 
definitiva com iguais direitos e deveres.

§ 2º. Os membros dos conselhos serão indicados 
até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos 
conselheiros anteriores, da seguinte forma:

I - nos casos das representações dos órgãos 
municipais pelos seus dirigentes;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais 
de alunos e estudantes, pelo conjunto dos 
estabelecimentos ou entidades municipal, conforme 
o caso, em processo eletivo organizado para esse 
fim, pelos respectivos pares;

III - nos casos de representantes de professores e 
servidores, pelas entidades sindicais da respectiva 
categoria.
Art. 15. O mandato de cada membro do Conselho 
Municipal de Educação terá duração de 04 (quatro) 
anos, permitida uma recondução.
§ 1º. Independentemente do período do mandato o 
conselheiro poderá ser substituído a qualquer tempo 
por interesse do segmento, órgão ou entidade 
representada ou em razão de não mais pertencer ao 
segmento representado, ou ainda, por afastamento 
definitivo, conforme critérios estabelecidos no 
Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Educação.
§ 2º. Ocorrendo vacância no Conselho Municipal de 

Educação, o suplente correspondente concluirá o 
mandato e será nomeado um novo suplente, 
podendo, ainda, ser nomeado novo membro da 
mesma representatividade para a titularidade, para 
completar o mandato do membro anterior. 
§ 3º. Os representantes que atuam na Secretaria 
Municipal de Educação serão indicados pelo 
Secretário Municipal de Educação.
Art. 16. Os membros representantes do Conselho 
Municipal de Educação, logo após a nomeação e 
posse, indicarão em reunião ordinária, por meio da 
maioria simples, o Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho Municipal de Educação para um mandato 
de quatro anos, permitida a recondução, por um 
mesmo período.
Art. 17. Cabe ao Presidente do Conselho Municipal 
de Educação, antes de findar cada mandato, 
mobilizar as instituições representativas para que 
procedam as reuniões necessárias visando à 
indicação de representantes dos diversos 
segmentos do Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo Único - O Presidente do Conselho 
Municipal de Educação deverá receber as 
indicações dos membros representantes do 
Conselho Municipal de Educação em tempo hábil 
para que seja encaminhada ao titular da Secretaria 
de Educação para a elaboração e publicação do 
Decreto de nomeação.

Art. 18. Os membros integrantes do atual Conselho 
Municipal de Educação, bem como, o Presidente em 
exercício deverá contribuir no processo de transição, 
junto aos membros do novo mandato do Conselho 
Municipal de Educação.
Art. 19. Após a publicação da presente Lei, os 
membros integrantes do atual Conselho Municipal de 
Educação em exercício, poderão participar da 
indicação e escolha de conselheiros representantes 
dos diversos segmentos, para o exercício de novo 
mandato do Conselho Municipal de Educação.
Art. 20. No prazo máximo de 90 (noventa) dias após 
a nomeação e posse dos membros do novo mandato 
do CME, o Presidente do Conselho Municipal de 
Educação adotará providências para proceder às 
alterações e/ou atualizações necessárias no 
Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Educação - CME, submetendo-o a apreciação e 
aprovação dos conselheiros, devendo o mesmo ser 
aprovado, no mínimo, por 2/3 (dois terços) dos 
conselheiros.
Art. 21. A Secretaria Municipal de Educação 
submeterá ao Prefeito Municipal o Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Educação, para 
regulamentação por meio de Decreto do Poder 
Executivo, após a aprovação pelo pleno do Conselho 
Municipal de Educação.
Art. 22. As decisões do Conselho Municipal de 
Educação só produzirão resultados após a 
homologação do Secretário Municipal de Educação.
Art. 23. A Secretaria Municipal de Educação adotará 
providências para garantir ao Conselho Municipal de 
Educação a infraestrutura física e servidores para 
apoio técnico, educacional, administrativo, 
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operacional e organizacional necessários ao 
desenvolvimento das suas atribuições.
Art. 24. Cabe à Secretaria Municipal de Educação 
do Município, tomar as medidas administrativas, 
organizacionais e operacionais necessárias à 
efetivação das decisões do Conselho Municipal de 
Educação, desde que observado o disposto na 
presente Lei e no Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação.
Art. 25. As despesas com a execução da presente 
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se necessário.

Capítulo III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR
Art. 26. Na forma prevista pela legislação federal, 
fica criado o Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar - CMAE, órgão deliberativo, fiscalizador e de 
assessoramento a Administração Municipal, na 
operacionalização do Programa Municipal de 
Alimentação Escolar - PMAE, nos estabelecimentos 
da rede municipal de ensino, competindo-lhe 
especificamente: 
I - fiscalizar, através a aplicação dos recursos 
destinados à merenda escolar, especialmente os 
transferidos à conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE;
II - promover, com assessoria de nutricionista, a 
elaboração dos cardápios do PMAE, respeitando os 
hábitos alimentares do Município e sua vocação 
agrícola, dando prioridade aos produtos da região; 
III - orientar a aquisição de insumos para o PMAE, 
dando preferência aos produtos básicos, sendo que:
a) entende-se como produtos básicos para fins do 
PMAE, os produtos semi-elaborados e os produtos 
in natura;
b) o município utilizará no mínimo, setenta porcento 
dos recursos do PMAE na aquisição de produtos 
básicos. 
IV - sugerir alterações e emendas, quando da 
elaboração e tramitação do Plano Plurianual, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 
Municipal, visando.
a) as metas a serem alcançadas;

b) a aplicação de recursos previstos na legislação 
vigente;
c) o enquadramento das dotações orçamentárias 
especificadas para o PNAE.
V - articular-se com os órgãos ou serviços 
governamentais nos âmbitos estaduais e federal e 
com outros órgãos da administração pública ou 
privada, a fim de obter colaboração ou assistência 
técnica para melhoria da alimentação escolar 
distribuídas nas escolas municipais;
VI - fixar critérios para a distribuição da merenda 
escolar nos estabelecimentos de ensino municipais;
VII - firmar convênios e acordos, em regime de 
mútua cooperação, visando otimizar o controle do 
PMAE;
VIII - realizar campanhas educativas de 
esclarecimento sobre alimentação;

IX - realizar estudos a respeito dos hábitos 
alimentares municipais, levando-os em conta 
quando da elaboração dos cardápios para a 
merenda escolar;
X - fiscalizar a aquisição, o armazenamento e a 
conservação dos alimentos, destinados à 
distribuição nas escolas, assim como, sobre a 
limpeza dos locais de armazenamento e formas 
adequada de conservação;
XI - realizar campanhas sobre higiene e saneamento 
básico, no referente aos seus efeitos sobre a 
alimentação;
XII - promover a realização de cursos de culinária, 
noções de nutrição, conservação de utensílios e 
material junto às escolas municipais;
XIII - levantar dados estatísticos nas escolas e na 
comunidade, com a finalidade de orçar e avaliar o 
programa de alimentação escolar no Município;
XIV - aplicar testes de aceitabilidade e controle de 
qualidade dos produtos adquiridos para o PMAE;
XV - receber, analisar e remeter ao FNDE, parecer 
conclusivo sobre a prestação de contas do PMAE, na 
forma e em atendimento à legislação vigente.
Art. 27. O Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar será composto por sete membros, na forma 
seguinte:
I - um representante do Poder Executivo; 
II - um representante do Poder Legislativo; 
III - dois representantes dos professores;
IV - dois representantes de pais der alunos;
V - um representante da Sociedade Civil.
§ 1º. Todos os membros do Conselho serão 
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução.
§ 2º. Cada membro titular do conselho terá um 
suplente, da mesma categoria representada.
§ 3º. Os representantes referidos neste artigo serão 
indicados por suas entidades, para nomeação do 
Prefeito Municipal. 
§ 4º. O exercício do mandato de conselheiro será 
gratuito e constituirá serviço público relevante.
Art. 28. A Secretaria de Educação é o órgão de 
operacionalização e execução das proposições 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar, que deve agir em articulação 
com a Secretaria Municipal, por seus programas 
próprios e na forma da legislação vigente.
Art. 29. O Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar emitirá, após análise fundamentada, à 
Secretaria Municipal de Educação e ao Ministério de 
Educação e Cultura, relatório sobre o nível de 
desempenho do PNAE no Município, sugerindo as 
medidas que julgar pertinentes, observadas as 
instruções ministeriais e legislação vigente. 
Art. 30. O Programa de Alimentação Escolar será 
executado com:
I - recursos próprios do Município consignado no 
orçamento anual;
II - recursos transferidos pela União e pelo Estado;
III - recursos financeiros ou de produtos doados por 
entidades particulares, instituições estrangeiras ou 
internacionais.
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Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31. O Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar, deverá reformular o Regimento Interno, a 
ser homologado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, contendo as normas de funcionamento, 
organização e competências, devendo o seu 
Presidente, apresentá-lo para homologação no 
prazo de noventa dias, a partir da data da publicação 
desta lei.
Art. 32. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a editar, por ato administrativo próprio, 
disposições complementares que julgar necessárias 
ao perfeito funcionamento do Sistema Municipal de 
Ensino, visando assegurar o atendimento dos 
objetivos sociais e didático-pedagógico a que esse 
se destina. ”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7653/2021

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO viabilizar a execução de termo de 
convênio formalizado com a Receita Federal do Brasil,

DECRETA

Art. 1º. Designar o servidor MARCÍLIO DA SILVA 
MEIRELES, ocupante do Cargo de Auditor Fiscal, do 
quadro permanente da estrutura da Secretaria da 
Fazenda, matrícula nº 60680-4, para o integral acesso ao 
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Art. 2º. Fica o referido servidor, desde já, AUTORIZADO 
a retirar o certificado digital tipo e-equipamento padrão 
ICP Brasil junto ao Serviço Federal de Processamento 
de Dados – SERPRO, convalidando eventuais atos 
praticados.

Art. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

 

RESOLUÇÃO Nº 10/2021
DE 10 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

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

A meta do referido mês fica definida em R$ 
24.211.029,00 (Vinte e Quatro Milhões duzentos e 
onze mil e Vinte e Nove Reais). O montante fixado 
decorre da aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o 
PIB de -0,14% (Zero Vírgula quatorze centavos) 
referente ao último trimestre, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma do 
§ 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

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

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

4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege sobre a eventual oscilação no ritmo 
da atividade econômica e considerando as variáveis de 
exercício econômico atípico, estimamos metas 
razoáveis, haja vista sua difícil mensuração, tendo ainda 
que considerar a arrecadação obtida pelo REFIS em 
outubro de 2019 que afetou a curva de arrecadação 
utilizado para cálculo das metas, por se tratar de situação 
jurídica atípica.
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5º- Considerando ainda a alteração do calendário fiscal 
em 2021, e seus efeitos na oscilação das médias móveis 
de arrecadação de períodos anteriores que são utilizados 
para cálculo da meta do PDF, estimamos assim para o 
mês de outubro um fator percentual de -13% (menos 
treze por cento) para composição do índice de esforço 
fazendário, devido as considerações acima expostas, 
bem como seus efeitos na arrecadação municipal.

Gabinete do Secretário, em 10 de outubro de 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA - CADASTRO 830699

DEIVES PIRES SAMPAIO
CADASTRO 62646

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO

PORTARIA Nº187/2021

DE 12 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 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 02248.22.09.828.2018, de 18 de 
outubro de 2018, 

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado KYZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
AUDITOR FISCAL - CADASTRO 8088

AUDITOR FISCAL - 

GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL - 
CADASTRO 62926

LILIANE DA SILVA FERREIRA
TÉCNICO FAZENDÁRIO - CADASTRO 63332

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO - CADASTRO 61013

LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 25.381.457/0001-14, 
com sede no Loteamento Parque Verde I, Quadra 46 B, 
Lotes 02 e 03, Parque Verde, Camaçari/BA, 
compreendido nas coordenadas UTM (Long/Lat) dos 
vértices: 572.973,312 E / 8.593.892,561 S, 572.945,266 
E / 8.593.897,588 S, 572.964,713 E / 8.593.951,166 S, 
572.977,810 E / 8.593.950,505 S, inserido na poligonal 
da Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON 8), 
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, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores e comércio de óleo lubrificante, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
de 30 m³, numa área total do terreno de 1.353,00 m². Esta 
Licença está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar no prazo de sessenta (60) dias: a) 
comprovação da eficiência do sistema da caixa 
separadora água/óleo mediante relatórios de análises 
químicas, antes e depois do tratamento, utilizando os 
parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, sólidos em 
suspensão e materiais sedimentáveis, acompanhado do 
comprovante de limpeza por empresa especializada; b) 
comprovante de desativação da caixa separadora 
água/óleo antiga existente na área do empreendimento; 
c) Termo de Compromisso da Medida Compensatória 
assinado e cumprido, referente ao funcionamento da 
atividade sem a devida licença ambiental, durante 
dois anos, seis meses e 90 dias, desta forma, deve-se 
comparecer na CPA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
para assinatura do Termo de Compromisso da 
Medida Compensatória e, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, apresentar documentos comprobatórios de 
cumprimento do Termo de Compromisso da Medida 
Compensatória firmado; II - operar a unidade conforme o 
disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de 
combustíveis e resoluções da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
seguindo as recomendações contidas na ABNT NBR 
13.786:2005 que define critérios para operação de 
sistema de abastecimento;  III - atender ao disposto na 
Resolução CONAMA nº 362 de 2005, alterada pela 
Resolução CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos 
resíduos de óleo lubrificante usado ou contaminado; IV – 
manter atualizados e apresentar à CLA/SEDUR, 
acompanhado das conclusões e recomendações dos 
parâmetros analisados, Relatório de Monitoramento: a) 
do solo e lençol freático, comtemplando análises 
químicas de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 
Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além 
de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, 
comprovando a eficiência do sistema;  V – encaminhar os 
resultados obtidos: a) Programa de Educação Ambiental, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, e priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; b) Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

Terça-feira
23 de Novembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1793 - Pagina. 06 de 10



Sólidos (PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, 
com o objetivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de resíduos 
sólidos, abrangendo as etapas referentes à minimização 
da geração, reutilização e reciclagem; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o 
objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o 
meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 
do processo; VI - quando da renovação desta licença, 
apresentar: a) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) laudos dos testes de 
estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; c) 
comprovante de registro no CEAPD do INEMA/BA e 
comprovantes da TCFA do IBAMA/MMA; VII - manter em 
condições adequadas de funcionamento: a) os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações; b) a 
caixa separadora água/óleo e conjunto de canaletas, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado; c) o sistema de segurança 
contra incêndio e pânico, devendo ser periodicamente 
atualizado; VIII - manter e sempre atualizar: a) os 
relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos 
quanto a inspeção da integridade física e estanqueidade 
dos tanques e linhas; b) os programas coletivos 
relacionados à saúde e à segurança dos trabalhadores, 
priorizando sempre a eliminação e controle da fonte de 
risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual; IX - é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de  águas pluviais, a instalação 
predial de águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; X - apresentar projeto executivo 
da recomposição do pavimento no entorno das áreas de 
armazenamento e abastecimento de combustíveis; XI - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
reservados (coleta seletiva) e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; XII - em caso 
de vazamentos, interditar imediatamente a operação dos 
tanques subterrâneos, as operações de retirada e 
destinação dos tanques deverão se dar de acordo com a 
ABNT NRB 14.973:2010, e a destinação final deverá 
estar de acordo com as normas ambientais vigentes; XIII 
- em caso de acidentes ambientais decorrentes das 
atividades, comunicar de imediato à SEDUR e, 
apresentar o Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a 
serem aplicadas, resultados esperados e cronogramas 
de implementação das ações; XIV - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 

estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XV - apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-Avaliação 
para o Licenciamento Ambiental (ALA), quando da 
renovação desta licença ambiental; XVI - 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.

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 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 20/2021 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

 

Dispõe sobre a substituição da 
titularidade dos membros do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional (COMSEA) representantes 
de Entidades da Sociedade Civil 
Organizada - Instituições Religiosas.
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O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe conferem a Lei Municipal de nº 678, de 27 de 
junho de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 
de dezembro de 2020.

Considerando Assembleia Pública ocorrida no dia 18 de 
junho de 2018, no Teatro Alberto Martins.
Considerando a recondução dos membros do COMSEA 
através da Resolução Nº 02/2020, de 04 de Junho de 
2020.

Considerando o Art. 35 do Regimento Interno deste 
Conselho definido em Resolução n.°03/2020 de 12 de 
junho de 2020.

RESOLVE

Art. 1º - Substituir na forma da Lei Municipal nº 1.647 de 
23 de dezembro de 2020 os membros do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 
COMSEA, representantes das Instituições Religiosas na 
condição de titulares e suplentes na forma abaixo: 

Titular: Associação Beneficente São Thomaz de 
Cantuária 
Suplente: Terreiro Unzó Tatêto Lembá

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

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

RESOLUÇÃO Nº21/2021
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a publicação de prazos 
para funcionamento das ações do 
Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar (COMSEA).

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal de nº 678, de 27 de junho 
de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020.

Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°.03 de 12 de junho de 2020.
Considerando a Resolução n°.03 de 12 de junho de 2020.
Considerando o bom funcionamento do controle social 
das ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
executadas no município.

RESOLVE

Art. 1º - Estabelecer prazos para algumas atividades 
deste Conselho a seguir:

Instituições Religiosas

- A participação popular nas reuniões ordinárias do 
Conselho deverá ser solicitada com o mínimo de vinte e 
quatro horas de antecedência, respeitando o limite das 
acomodações do espaço físico.
- As reuniões plenárias ocorrerão nas segundas quintas 
feiras do mês e a expedição da pauta prévia aos 
integrantes deverá ser comunicada com cinco dias úteis 
de antecedência.
- As solicitações feitas aos órgãos governamentais 
deverão ser respondidas e/ou atendidas em até setenta e 
duas horas.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua 
publicação.

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

PORTARIA Nº 05/2021

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

GESTÃO ATESTO E FISCALIZAÇÃO DE 
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE 
CONSUMO

SECRETARIA  DE  ESPORTE,  LAZER  E  
JUVENTUDE  -  SEJUV DO  MUNICÍPIO  DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais

A necessidade de designar servidores para comissão de 
gestão, atesto e fiscalização de recebimento de material 
de consumo da SEJUV.

RESOLVE

Art.. 1º. - Designar os servidores titulares ROSICLEIDE 
COSTA LOPES, matrícula nº. 833918, VIVALDO 
EVANGELISTA DOS SANTOS, matrícula nº. 832762 , 
CARLOS DOS REIS BENEVIDES, matrícula nº. 
832787, e como suplente VIVIAN SOUZA SANTOS 
matricula nº 832786, para compor a COMISSÃO 
P E R M A N E N T E  D E  G E S T Ã O ,  AT E S TO  E  
FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL 
DE CONSUMO com o fim especial de fiscalizar e atestar 
as despesas decorrentes dos contratos cujos objetos 
sejam o fornecimento de material de consumo para 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV,

Art. 2º. - Esta Portaria tem seus efeitos retroativos a 01 
de novembro de 2021. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 
DE NOVEMBRO DE 2021.

JORGE CURVELO
SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E 

JUVENTUDE

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

A Secretaria da HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
Saúde – SESAU, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0166/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR:  SALVADOR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 17.990,00 (Dezessete mil e 
novecentos e noventa reais); LOTE 02: PROMITENTE 
FORNECEDOR: DESERTO; LOTE 03: PROMITENTE 
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES; VALOR GLOBAL: R$ 
329.655,00 (Trezentos e vinte e  nove  mil seiscentos 
e cinquenta e cinco  reais). LOTE 04: PROMITENTE 
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES; VALOR GLOBAL: R$ 
266.738,50 (Duzentos e sessenta e seis mil 
setecentos e trinta e oito reais e cinquenta 
centavos).DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0443/2021 – 
PREGÃO Nº 0166/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021. ELIAS NATAN 

MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0444/2021 – 
PREGÃO Nº 0166/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 

medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde . PROMITENTE 
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES, conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/11/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

AVISO DE ADITAMENTO DE VALOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 01819.07.12.727.2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
CONTRATO Nº 002/2021

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a celebração do PRIMEIRO TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, oriundo da 

Dispensa de Licitação Nº 002/2021, tendo como 

contratada SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS - SERPRO, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.683.111/0001-07.

DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, o acréscimo 

de aproximadamente, 22,77% (vinte e dois vírgula 

setenta e sete por cento) ao valor total do Contrato Nº 

002/2021, firmado entre as partes, em 16/03/2021, de 

acordo com o previsto no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 

8.666/93.

DO ACRÉSCIMO

O presente Termo Aditivo tem o valor de R$ 899,50 

(oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), 

correspondente a adição de 5 (cinco) certificados digital 

NeolD - PF - 3 anos com AR.
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DO VALOR

Em razão do acréscimo de que trata o presente Termo 

Aditivo, o Contrato Administrativo Nº 002/2021, cujo valor 

originário é de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e 

cinquenta reais), passará para o valor global de R$ 

4.849,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta centavos).

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

O Diretor Superintendente da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), torna público que aderiu como “carona” à 
Ata de Registro de Preço n° 0241/2021, Pregão 
Eletrônico n° 0075/2021, cujo objeto é a prestação de 
serviços de instalação, desinstalação, manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo transporte, peças, 
partes, componentes e assessórios, visando adequar os 
espaços com divisórias, forros, persianas, vidros 
(inclusive privacidade e proteção solar) e efetuar 
pequenos reparos nas estruturas físicas dos órgãos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, conforme Anexo I e II 
do Edital da Licitação em epigrafe, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari, responsável pelo 
gerenciamento da Ata, em que foi registrado preço da 
empresa Divineves Vidraçaria Comércio de Vidros e 
Serviços e Construções Ltda, que se sagrou vencedora 

do Lote único, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.757.322/0001-29, visando atender as necessidades 
desta Superintendência, por meio do Processo 
Administrativo n° 087/2021, no valor global de  R$ 
67.606,49 (Sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e 
quarenta e nove centavos).

Camaçari-BA, 17 de Novembro de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 087/2021. Adesão à Ata de 
Registro de Preço n° 0241/2021 da Prefeitura Municipal 
de Camaçari. Contrato n° 016/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de 
instalação, desinstalação, manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo transporte, peças, partes, 
componentes e assessórios, visando adequar os 
espaços com divisórias, forros, persianas, vidros 
(inclusive privacidade e proteção solar) e efetuar 
p e q u e n o s  r e p a r o s  n a s  e s t r u t u r a s  d e s t a  
Superintendência, conforme Anexo I.
Contratado: Divineves Vidraçaria Comércio de Vidros 
Serviços e Construções Ltda. Valor global: R$ 67.606,49 
(Sessenta e sete mil, seiscentos e seis reais e quarenta e 
nove centavos); Período de vigência: 12 (doze) meses 
contados a partir da sua assinatura em 17 de Novembro 
de 2021; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari-BA, 17 de Novembro de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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