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§ 1º. Excetuam-se, ainda, os trabalhos correlatos a ̀
Comissão de Licitação e Secretarias afins, os quais se 
revelem necessários ao bom andamento dos processos 
de contratação pelo Ente Municipal.

§ 2º. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
(SESAU), no período de recesso definido no artigo 1º, 
será implementada escala de revezamento de folgas aos 
servidores da saúde, na forma a ser estabelecida pelo 
Secretário Municipal de Saúde, através de portaria, 
desde que não haja prejuízo ao atendimento dos 
usuários.

Art. 3º.  Ficam autor izados os Secretár ios, 
Superintendentes e Diretores a estabelecerem escalas 
de compensação correspondente aos dias não 
trabalhados na forma deste Decreto, bem assim definir 
plantões de funcionamento em setores estratégicos 
durante o recesso.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO Nº 7663/2021 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova o Regimento do Conselho Gestor do 
Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP criado pela Lei Municipal 1568 
de 28 de dezembro de 2018 que instituiu o 
Programa de Parcerias Público-privadas do 
Município de Camaçari, com as alterações 
introduzidas pela Lei Municipal 1615 de 20 de 
dezembro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais disposta na 
Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, 
estabelece que compete, privativamente, ao Prefeito a 
iniciativa das leis relativas à criação, estruturação e 
atribuições dos Órgãos da Administração Direta e 
Autarquias do Município, bem como dispor sobre a 
organização e o funcionamento da Administração 
Municipal na forma da lei; 

DECRETO Nº 7662/2021
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

E s t a b e l e c e  r e c e s s o  p a r a  o    
funcionalismo público municipal.

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

Considerando que os festejos de Natal (24/12/2021) e 
Ano Novo (31/12/2021) ocorreraõ em dias de sexta-
feira; que os dias subsequentes serão finais de semana 
(25 e 26/12/2021 - 1º e 02/01/2022) e que entre eles 
ocorrera ́ a paralisaçaõ de serviços pub́licos naõ 
essenciais;

Considerando a necessidade de manter a 
responsabilidade na gestaõ fiscal do Municiṕio, que se 
da,́ entre outras açoẽs, com a reduçaõ de custeio da 
Administraçaõ Pub́lica;

Considerando o princiṕio da economicidade no serviço 
pub́lico, mais especificamente no que se refere a 
energia elet́rica, aǵua, transporte, serviço de telefonia, 
material de consumo, entre outros;

Considerando as medidas de distanciamento social já 
estabelecidas no âmbito da Administração Pública 
Municipal, em decorrência da Pandemia COVID-19, 
especialmente a instituição do regime de teletrabalho 
para os serviços não essenciais e cuja a adequada 
prestação à população demande a presença física do 
servidor público;

Considerando que na ̃o havera ́ prejui ́zo para a 
Administraçaõ Pub́lica Municipal, tendo em vista que os 
dias de recesso seraõ compensados;

DECRETA

Art. 1º. Fica estabelecido o recesso para o funcionalismo 
público municipal, no âmbito da Administração Pub́lica 
Direta e Indireta, entre os dias 24 de dezembro de 2021 
(sexta-feira) e 31 de dezembro de 2021 (sexta-feira).

Art. 2º. Excetuam-se das disposições do artigo anterior 
os setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais e/ou que, por sua 
natureza, não permitam paralisação.

DECRETOS



Considerando, ainda, que o artigo 50 da Lei Municipal 
1523/2017 estabelece que o Chefe do Poder Executivo 
Municipal poderá promover, no prazo de até cento e vinte 
(180) dias, mediante decreto, a adequação, 
complementação e a fixação das estruturas regimentais 
das Secretarias Municipais e órgãos criados e 
modificados por aquela lei.

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Regimento do Conselho Gestor 
do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – 
CGPPP, que com este se publica.

Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS – CGPPP

TÍTULO I

Art. 1º - O Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP criado pela Lei 1568/2018com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 1615 de 20 de 
dezembro de 2019,é órgão colegiado consultivo e 
deliberativo da estrutura da Administração Municipal sob 
a presidência do Secretário Municipal de Governo com a 
finalidade entre outras de assessorar o Chefe do Poder 
Executivo Municipal e com atribuições de analisar, 
acompanhar e deliberar sobre os projetos de parcerias 
público-privadas e de concessões.

Art. 2º - O Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP tem a sua competência, composição 
e funcionamento definidos no Decreto Municipal nº 
7280/2020 e pelo disposto no presente Regimento 
depois de aprovado em sessão ordinária pelo Colegiado 
e publicado no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas assim designado terá como sigla 
CGPPP.   

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art.4º A composição do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas – CGPPP,conforme previsto 

no Decreto Municipal nº 7280/2020 é composto por 
titulares das Secretarias Municipais e pela Procuradoria 
do Município, na forma seguinte:

- Secretário Municipal de Governo; 
- Secretário Municipal da Fazenda;
- Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente;
- Procurador-Geral do Município.

§1º - Participarão das reuniões do CGPPP, por 
convocação do seu Presidente, na condição de membros 
eventuais, os demais titulares das Secretarias Municipais 
em cuja área de competência esteja enquadrado o 
projeto em análise, com direito a voto nesses casos.  

§2º - Caberá ao Chefe do Executivo Municipal a indicação 
de Secretária Executiva para compor o Conselho Gestor 
do Programa de Parcerias Público-

Privadas - CGPPP que deverá ser escolhida dentre os 
servidores lotados na Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV.

Art.5º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas - CGPPP será presidido pelo Secretário 
Municipal de Governo. 

§ 1º - O Vice Presidente do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas – CGPPP será o Secretário Municipal 
da Fazenda que substituirá o Presidente nos seus 
impedimentos eventuais e afastamentos legais.

 § 2º - Para o caso de impossibilidade de comparecimento 
às reuniões, os Secretários Municipais designarão os 
seus suplentes preferencialmente dentre os respectivos 
subsecretários.

§ 3º - A função de Secretária Executiva do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas – 
CGPPP será de apoio técnico administrativo necessário 
ao Conselho. 

§ 4º - O assessoramento técnico ao Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas – CGPPP será 
da competência da Coordenadoria de Concessões e 
Parcerias Público-Privadas, vinculada à SEGOV que 
dará também o suporte específico necessário aos órgãos 
e/ou entidades da administração direta e indireta no que 
concerne aos Projetos de Parcerias Público-Privadas e 
de Concessões. 

TÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 6º - Consideram-se impedidos os membros do 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP nos seguintes casos:

a) que tenham interesse econômico ou financeiro 
na realização da Concessão, por si, seu cônjuge ou 
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na 
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colateral até terceiro grau;
b)que tenham vínculo, ou cujo vínculo tenha cessado a 
menos de dois anos como sócio, presidente, diretor, 
conselheiro ou empregado, com empresa ou sociedade 
interessada na realização da concessão;
c)por questão de foro íntimo assim declarado, ficando 
desobrigado de declinar o motivo. 

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA FUNCIONAL e DA NOMENCLATURA 

DOS ATOS

Art.7º -  O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas – CGPPP terá a seguinte estrutura 
funcional:

a)Presidência
b)Vice-Presidência
c)Colegiado
d)Secretária Executiva

Art. 8º Os atos do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias – CGPPP, 

TÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS

Art.9º Compete ao Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas – CGPPP:

I- Analisar, deliberar e aprovar os projetos de 
concessão de serviços públicos de responsabilidade dos 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal 
direta e indireta;

II-  Analisar e deliberar sobre estudos e projetos 
decorrentes de Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI), com vistas à estruturação de concessão 
comum, administrativa ou patrocinada, ou de quaisquer 
outros modelos contratuais com o Município de 
Camaçari.

III- Deliberar sobre a proposta preliminar dos Projetos 
de Concessão com os subsídios fornecidos pela 
Coordenadoria de Concessões e Parcerias Pública-
Privada ou pelo Órgão ou Entidade interessado;

expedidos no exercício de suas 
atribuições legais e regulamentares, têm a seguinte 
nomenclatura: 
I – Resolução – ato normativo que disciplina matéria de 
competência; 
II - Deliberação - ato de natureza normativa ou 
aprobatória de matéria de competência do Conselho 
Gestor de Parcerias; 
III - Ato declaratório - ato de natureza normativa 
declaratória de direitos e obrigações resultantes de 
licitações e de projetos incluídos no Programa Municipal 
de Parceiras Público-Privadas; 
IV - Instrução - ato relativo ao funcionamento do 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias ou da 
Secretaria Executiva. 

IV- Solicitar e definir a forma de contratação de estudos 
técnicos sobre Projetos de Concessão, após deliberação 
sobre a proposta preliminar;

V- Aprovar os resultados dos estudos técnicos realizados, 
após manifestação formal da Coordenadoria de 
Concessões e Parcerias Pública-Privada;

VI - 

X - 

assessorar o Presidente e os membros do Conselho;

II- 

Aprovar a modelagem aplicável a cada projeto de 
concessão, bem como autorizar abertura de 
procedimento licitatório, termos, forma e critérios de 
avaliação das propostas para a elaboração do Edital para 
os projetos de concessão aprovados, e aprovar os 
instrumentos convocatórios e contratos;

VII - Gerir o Programa Municipal de Parceiras Público-
Privadas de Camaçari;

VIII- Fazer o acompanhamento das concessões;

IX-Decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, 
prorrogação ou renovação dos contratos de concessão;

Requisitar servidores da administração municipal para 
apoio técnico aos projetos de concessão ou para compor 
grupos de trabalho;

XI -Fazer publicar o relatório anual detalhado de suas 
atividades;

XII -Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Art.10º Compete ao Presidente do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas - CGPPP:
I- Presidir as reuniões do Conselho;

II- Aprovar o encaminhamento das matérias ao Conselho 
e definir a pauta das reuniões; 
III - Submeter à apreciação e aprovação do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas as 
minutas dos relatórios anuais de atividades dos contratos 
celebrados no âmbito do Programa Municipal de 
Parceiras Público-Privadas; 
IV - Manifestar-se publicamente em nome do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas- 
CGPPP; 
V - Autorizar o acesso a documentos relativos a projetos 
incluídos no Programa de PPP. 
Art. 11º -  Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente nos casos de ausência e 
impedimento;
II - auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;
III - desempenhar, por delegação do Presidente, outras 
funções que lhe sejam atribuídas.
Art. 12º - Compete à Secretaria Executiva:

I - 

coordenar a preparação das informações e 
documentos necessários às propostas de projetos de 
concessão que serão submetidos à apreciação do 
Conselho;
III- executar os serviços administrativos e de expediente;
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IV- expedir os avisos de convocação e secretariar as 
reuniões do Conselho;
V - minutar todos os atos administrativos e 
regulamentares;

X - manter arquivo de todos os documentos submetidos 
ao Conselho;
XI - elaborar anualmente o relatório detalhado das 
atividades desenvolvidas relativamente aos projetos de 
concessão no primeiro trimestre de cada exercício 
subsequente e após aprovação do Presidente, 
encaminhar para publicação do extrato no Diário Oficial 
do Município, preferencialmente até ou último dia útil do 
mês de março.

A convocação das sessões extraordinárias será 
feita com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência por via epistolar mediante protocolo ou 
correio eletrônico, com a indicação detalhada da pauta 
acompanhada da documentação e informações relativas 
à matéria a ser apreciada.

VI - elaborar deliberações, resoluções, ordens e 
mensagens emanadas da Presidência e elaborar 
deliberações, resoluções, atos e portarias decorrentes 
das decisões do Conselho;
VII - receber, formalizar e transmitir os processos a serem 
submetidos à apreciação do Conselho;
VIII - ordenar e manter a documentação relacionada com 
as discussões e resoluções do Conselho;
IX - preparar, organizar e controlar, por determinação do 
Presidente, as pautas das reuniões doConselho;

XII-  Executar outras atribuições determinadas pelo 
Presidente do Conselho.

TÍTULO VI
DAS REUNIÕES

Art.13º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas– CGPPP, reunir-se-á ordinariamente, 
sempre que convocado pelo Presidente.

§ 1º - A convocação ordinária será feita com, no mínimo, 
dez (10) dias úteis de antecedência por via epistolar 
mediante protocolo ou por correio eletrônico, com 
indicação detalhada da pauta acompanhada da 
documentação e informações relativas à matéria a ser 
apreciada.

§ 2º - O Conselho reunir-se-á extraordinariamente 
sempre que convocado pelo seu Presidente, por sua 
iniciativa ou a requerimento de um terço (1/3) dos seus 
membros.

§ 3º - 

§4º - As reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente 
dos assuntos concernente à convocação, exceto em 
caso de urgência, a critério do Presidente.

§ 5º - Na ausência do Presidente do Conselho, presidirá a 
reunião o Vice-Presidente.

§ 6º - Terão direito a voto os membros efetivos, inclusive o 
Conselheiro que estiver no exercício da Presidência, o 
qual terá direito ao voto ordinário, além do voto de 
qualidade ou desempate.

§ 7º - As decisões serão feitas por maioria absoluta.

§ 8º - O quórum mínimo para início das reuniões e 
deliberações é de 2/3 (dois terços) dos membros, 
incluindo o membro eventual.

Art. 14º -  A convocação para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias será feita através de correspondência 
protocolada ou por e-mail aos Conselheiros e tantos 
membros eventuais quanto se façam necessários.

Parágrafo Único. Do expediente de convocação deverá 
constar, obrigatoriamente:
a) pauta da reunião com indicação dos assuntos a serem 
objeto de decisão;
b) ata da reunião anterior;
c) cópia das resoluções aprovadas na reunião anterior;

d) relação dos Órgãos e entidades eventualmente 
convidadas e assuntos a serem tratados.

Art.15º As matérias para apreciação do Conselho 
deverão ser remetidas à Secretária Executiva.

Art. 16º A deliberação das matérias deverá obedecer à 
seguinte sequência:

I.as propostas que implicarem em despesas deverão 

indicar a fonte da respectiva receita;

II.o Presidente apresentará o item incluído na ordem do 

dia e dará a palavra à Secretária Executiva que fará a 

leitura da ata da reunião anterior e na sequência, ao 

especialista indicado para exposição detalhada e 

apresentação do parecer técnico elaborado;

III.terminada a exposição, o Presidente deverá ceder 

espaço para a apresentação de pareceres alternativos 

por parte dos conselheiros;

IV.terminada a exposição dos conselheiros, a matéria 

será colocada em discussão, podendo qualquer membro 

efetivo ou eventual do Conselho manifestar-se a respeito, 

por escrito ou oralmente;

V.encerrada a discussão, o Plenário deliberará sobre a 

matéria;

VI.é facultado aos conselheiros o pedido de vistas;

VII.a votação é nominal, observada a ordem alfabética 

dos membros com direito a voto;

VIII.é necessária maioria absoluta para aprovação, 

assegurado o quórum mínimo de 2/3 (dois terços), sendo 

facultada a abstenção e declaração de impedimento aos 

conselheiros;
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IX.é facultado ao Presidente e a qualquer Conselheiro 

solicitar o reexame de qualquer deliberação tomada em 

reunião anterior, condicionada à concordância do 

Plenário.

Art. 17º - Os projetos analisados e aprovados pelo 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
Privadas -CGPPP serão anexados ao expediente 
respectivo. 

TÍTULO VII
DAS ATAS

Art. 18º - Os pareceres proferidos devem constar como 
anexo da ata de reunião.

Art. 19º - Nas sessões plenárias em que ocorrerem 
votação, as atas deverão conter, obrigatoriamente, as 
propostas colocadas em votação, o nome do votante e o 
teor do voto.

Art. 20º - Os votos e as razões das abstenções ou 
impedimentos, e a declaração de voto minoritário, serão 
expressos na ata da reunião, sempre que o votante 
solicitar.

Art. 21º - As atas serão aprovadas e assinadas pelos 
Membros Titulares presentes.

TITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22º Os casos omissos e as dúvidas 

 DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

  
Retifica informação constante no Decreto de 
17 de Abril de 2013 que dispôs sobre a 
Estabi l idade de Servidores Públicos 
Municipais ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no estágio 
probatório.

O PREFEITO 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 a necessidade de correção das datas 
de admissão e estabilidade do Servidor, constantes 
na tabela do Decreto de 17 de Abril de 2013 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipais 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório, publicada no DOM 
n.º 512 de 19 a 26 de Abril de 2013, páginas 36 e 37;

RESOLVE

supervenientes, 
na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos 
pelo Colegiado.

Art. 1º – Ficam retificadas as datas de admissão e 
estabilidade do Servidor, constantes na tabela do 
Decreto de 17 de Abril de 2013, publicado no DOM n.º 
512 de 19 a 26 de Abril de 2013, páginas 36 e 37. 

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

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 do servidor.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

  
     HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

    SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1125/2021
 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1875/2021,
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ANDREIA DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, matricula 63949, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente 

Social, lotado (a) na Secretaria do desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 25/02/2015 a 24/02/2020, a partir de 01 de 
Dezembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 1143/2021
 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1843/2021,

 RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ARLENE FERREIRA 

NUNES, matricula 62562, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente comunitário de 

Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 06/10/2011 a 

05/10/2016, a partir de 01 de Dezembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 133/2021
DE 26 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;

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

RESOLVE

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

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

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 26 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 103/2021
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
Funcionamento – TFF em favor do 
terreiro CENTRO CULTURAL ILÊ AXÉ 
OMIM ODÉ 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. 159, inciso VI da 
Lei 1.039/2009, e do teor do Processo Administrativo nº 
06076.18.08.849.2021, de 03 de setembro de 2021, 

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF ao Terreiro CENTRO 
CULTURAL ILÊ AXÉ OMIM ODÉ, inscrita no CNPJ sob o 
Nº 43.355.244/0001-08, situada à Estrada 21, S/N, 
Jardim Limoeiro, Bairro Jardim limoeiro, Camaçari/BA, 
CEP: 42.800-970, inscrição mobiliária nº 44966001, com 
fulcro no art. 159, inciso VI, da Lei 1.039/2009.

Art. 2º A isenção da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento – TFF terá efeitos a partir da data de 
funcionamento das atividades entidade religiosa 
31/08/2021.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da isenção.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 24 DE NOVEMBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 128/2021
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora DEISE GLÓRIA 
SANTANA, matrícula nº 60595, para responder pela 
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.     

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 25 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA N° 195/2021
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do remembramento de 11 
(onze) lotes, denominados Lotes 04, 05, 18, 19 e 20 da 
Quadra G e Lotes 01, 02, 03, 06, 07 e 08 da Quadra H, 
integrante do Loteamento Jardim Limoeiro, situada na Av. 
Jorge Amado, no Distrito Sede, no Município de Camaçari, 
medindo 1.000,00m², cada, correspondendo aos lotes 04, 
05, 18, 19 e 20 da Quadra G e Lotes 01, 02, 03, 06, e 08 da 
Quadra H e 900,00m² o Lote 07 da Quadra H, a ser 
remembrada em uma única área cujo o lote resultante 
denominará “Lote Resultante” com área total de 
10.900,00m², na forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
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Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01374.22.09.340.2019, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 11 (lotes) 
denominados Lotes 04, 05, 18, 19 e 20 da Quadra G e 
Lotes 01, 02, 03, 06, 07 e 08 da Quadra H, integrante do 
Loteamento Jardim Limoeiro, situada na Av. Jorge Amado, 
no Distrito Sede, no Município de Camaçari, registradas 
no Cartório de Imóveis de Camaçari sob matrículas de n°s 
18.049, 18.050, 18.051, 18.052, 18.053, 2974, 18.054, 
18.055, 18.056, 22.149 e 18.057, inscritas e já unificadas 
no Censo Imobiliário Municipal sob n° 000847, com a área 
total de 11.900,00m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da Empresa OTTOMAR MINERAÇÃO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 14.671.903/0001-09, 
representada pelos Srs. João Eurípedes da Silva, CPF nº 
060.330.401-04 e Antônio Ferreira da Silva, CPF nº 
004.422.591-15.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 04 /QUADRA G 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 12, definido pelas coordenadas E: 575.762,380 
m e N: 8.595.689,480 m; confrontando com terras de 
Avenida Jorge Amado, segue por  com azimute 256° 12' 
24,69'' e distância de 20,00 m  até o vértice V 13, definido 
pelas coordenadas E: 575.742,950 m e N: 8.595.684,710 
m; confrontando com terras de Lote 03 Q-G, segue por  
com azimute 346° 13' 10,03'' e distância de 50,00 m  até o 
vértice V 14, definido pelas coordenadas E: 575.731,040 
m e N: 8.595.733,270 m; confrontando com terras de Lote 
18 Q-G, segue por  com azimute 76° 12' 00,10'' e distância 
de 20,00 m  até o vértice V 15, definido pelas coordenadas 
E: 575.750,460 m e N: 8.595.738,040 m; confrontando 
com terras de Lote 05 Q-G, segue por  com azimute 166° 
12' 29,97'' e distância de 50,00 m até o vértice V 12, 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 05 /QUADRA G 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 11, definido pelas coordenadas E: 575.781,800 
m e N: 8.595.694,240 m; confrontando com terras de 
Avenida Jorge Amado, segue por  com azimute 256° 13' 
40,28'' e distância de 20,00 m  até o vértice V 12, definido 
pelas coordenadas E: 575.762,380 m e N: 8.595.689,480 
m; confrontando com terras de Lote 04 Q-G, segue por  
com azimute 346° 12' 29,97'' e distância de 50,00 m  até o 
vértice V 15, definido pelas coordenadas E: 575.750,460 
m e N: 8.595.738,040 m; confrontando com terras de Lote 

18 Q-G, segue por  com azimute 76° 14' 04,82'' e distância 
de 20,00 m  até o vértice V 16, definido pelas coordenadas 
E: 575.769,890 m e N: 8.595.742,800 m; confrontando 
com terras de Lote 01 Q-H, segue por  com azimute 166° 
13' 10,03'' e distância de 50,00 m até o vértice V 11, 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 18 /QUADRA G 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 14, definido pelas coordenadas E: 575.731,040 
m e N: 8.595.733,270 m; confrontando com terras de Lotes 
04, 05 Q-G e Lote 01 da Q-H, segue por  com azimute 76° 
12' 29,97'' e distância de 50,00 m  até o vértice V 17, 
definido pelas coordenadas E: 575.779,600 m e N: 
8.595.745,190 m; confrontando com terras de Lote 06 Q-
H, segue por  com azimute 346° 13' 40,28'' e distância de 
20,00 m  até o vértice V 20, definido pelas coordenadas E: 
575.774,840 m e N: 8.595.764,610 m; confrontando com 
terras de Lote 19 Q-H, segue por  com azimute 256° 13' 
10,03'' e distância de 50,00 m  até o vértice V 21, definido 
pelas coordenadas E: 575.726,280 m e N: 8.595.752,700 
m; confrontando com terras de Lote 06 Q-G, segue por  
com azimute 166° 14' 04,82'' e distância de 20,00 m até o 
vértice V 14, encerrando este perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o 
SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 19 /QUADRA G 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 20, definido pelas coordenadas E: 575.774,840 
m e N: 8.595.764,610 m; confrontando com terras de Lote 
18 Q-H, segue por  com azimute 256° 13' 10,03'' e 
distância de 50,00 m  até o vértice V 21, definido pelas 
coordenadas E: 575.726,280 m e N: 8.595.752,700 m; 
confrontando com terras de Lote 07 Q-G, segue por  com 
azimute 346° 12' 00,10'' e distância de 20,00 m  até o 
vértice V 22, definido pelas coordenadas E: 575.721,510 
m e N: 8.595.772,120 m; confrontando com terras de Lote 
20 Q-G, segue por  com azimute 76° 12' 29,97'' e distância 
de 50,00 m  até o vértice V 23, definido pelas coordenadas 
E: 575.770,070 m e N: 8.595.784,040 m; confrontando 
com terras de Lote 07 Q-H, segue por  com azimute 166° 
12' 24,69'' e distância de 20,00 m até o vértice V 20, 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 20 /QUADRA G 
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Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 01, definido pelas coordenadas E: 575.716,750 
m e N: 8.595.791,550 m; confrontando com terras de Lote 
21 Q-G, segue por  com azimute 76° 13' 10,03'' e distância 
de 50,00 m  até o vértice V 02, definido pelas coordenadas 
E: 575.765,310 m e N: 8.595.803,460 m; confrontando 
com terras de Lote 08 e 09 Q-H, segue por  com azimute 
166° 13' 40,28'' e distância de 20,00 m  até o vértice V 23, 
definido pelas coordenadas E: 575.770,070 m e N: 
8.595.784,040 m; confrontando com terras de Lote 18 Q-
G, segue por  com azimute 256° 12' 29,97'' e distância de 
50,00 m  até o vértice V 22, definido pelas coordenadas E: 
575.721,510 m e N: 8.595.772,120 m; confrontando com 
terras de Lote 08 Q-G, segue por  com azimute 346° 14' 
04,82'' e distância de 20,00 m até o vértice V 01, 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 01 /QUADRA H 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V 10, definido pelas coordenadas E: 575.801,230 
m e N: 8.595.699,010 m; confrontando com terras de 
Avenida Jorge Amado, segue por com azimute 256° 12' 
24,69'' e distância de 20,00 m até o vértice V 11, definido 
pelas coordenadas E: 575.781,800 m e N: 8.595.694,240 
m; confrontando com terras de Lote 05 Q-G, segue por 
com azimute 346° 13' 10,03'' e distância de 50,00 m até o 
vértice V 16, definido pelas coordenadas E: 575.769,890 
m e N: 8.595.742,800 m; confrontando com terras de Lote 
06 Q-H e Lote 18 Q-G, segue por  com azimute 76° 12' 
00,10'' e distância de 20,00 m até o vértice V 18, definido 
pelas coordenadas E: 575.789,310 m e N: 8.595.747,570 
m; confrontando com terras de Lote 02 Q-H, segue por 
com azimute 166° 12' 29,97'' e distância de 50,00 m até o 
vértice V 10, encerrando este perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o 
SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 02 /QUADRA H 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V 09, definido pelas coordenadas E: 575.820,650 
m e N: 8.595.703,770 m; confrontando com terras de 
Avenida Jorge Amado, segue por  com azimute 256° 13' 
40,28'' e distância de 20,00 m até o vértice V 10, definido 
pelas coordenadas E: 575.801,230 m e N: 8.595.699,010 
m; confrontando com terras de Lote 01 Q-H, segue por  
com azimute 346° 12' 29,97'' e distância de 50,00 m até o 
vértice V 18, definido pelas coordenadas E: 575.789,310 
m e N: 8.595.747,570 m; confrontando com terras de Lote 
06 Q-H, segue por com azimute 76° 14' 04,82'' e distância 
de 20,00 m até o vértice V 19, definido pelas coordenadas 
E: 575.808,740 m e N: 8.595.752,330 m; confrontando 
com terras de Lote  03 Q-H, segue por  com azimute 166° 
13' 10,03'' e distância de 50,00 m até o vértice V 09, 

encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

LOTE 03 /QUADRA H 

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V 07, definido pelas coordenadas E: 575.828,160 
m e N: 8.595.757,100 m; confrontando com terras de Lote 
04 Q-H, segue por com azimute 166° 13' 10,03'' e distância 
de 50,00 m  até o vértice V 08, definido pelas coordenadas 
E: 575.840,070 m e N: 8.595.708,540 m; confrontando 
com terras de Avenida Jorge Amado, segue por com 
azimute 256° 12' 00,10'' e distância de 20,00 m  até o 
vértice V 09, definido pelas coordenadas E: 575.820,650 
m e N: 8.595.703,770 m; confrontando com terras de Via 
principal do Polo Plast, segue por  com azimute 346° 13' 
10,03'' e distância de 50,00 m  até o vértice V 19, definido 
pelas coordenadas E: 575.808,740 m e N: 8.595.752,330 
m; confrontando com terras de Lote 06 Q-H, segue por  
com azimute 76° 12' 00,10'' e distância de 20,00 m até o 
vértice V 07, encerrando este perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o 
SIRGAS-2000. Todo

LOTE 06 /QUADRA H

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V 06, definido pelas coordenadas E: 575.823,400 
m e N: 8.595.776,520 m; confrontando com terras de Via 
principal do Polo plast, segue por  com azimute 166° 13' 
40,28'' e distância de 20 m  até o vértice V 07, definido 
pelas coordenadas E: 575.828,160 m e N: 8.595.757,100 
m; confrontando com terras de Lotes 01, 02 e 03 da Q-H, 
segue por  com azimute 256° 13' 10,03'' e distância de 
50,00 m até o vértice V 17, definido pelas coordenadas E: 
575.779,600 m e N: 8.595.745,190 m; confrontando com 
terras de Lote 18 Q-G, segue por  com azimute 346° 13' 
40,28'' e distância de 20 m  até o vértice V 20, definido 
pelas coordenadas E: 575.774,840 m e N: 8.595.764,610 
m; confrontando com terras de Lote 07 Q-H, segue por 
com azimute 76° 13' 10,03'' e distância de 50,00 m até o 
vértice V 06, encerrando este perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o 
SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 07 /QUADRA H

Com 900,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice  V 05, definido pelas coordenadas E: 575.819,110 
m e N: 8.595.794,010 m; confrontando com terras de Via 
principal do Polo Plast, segue por  com azimute 166° 13' 
06,25'' e distância de 18,00 m  até o vértice V 06, definido 
pelas coordenadas E: 575.823,400 m e N: 8.595.776,520 
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m; confrontando com terras de Lote 06 Q-H, segue por  
com azimute 256° 13' 10,03'' e distância de 50,00 m  até o 
vértice V 20, definido pelas coordenadas E: 575.774,840 
m e N: 8.595.764,610 m; confrontando com terras de Lote 
19 Q-G, segue por  com azimute 346° 12' 38,95'' e 
distância de 18,00 m  até o vértice V 24, definido pelas 
coordenadas E: 575.770,550 m e N: 8.595.782,090 m; 
confrontando com terras de Lote 08 Q-H, segue por  com 
azimute 76° 12' 29,97'' e distância de 50,00 m até o vértice 
V 05, encerrando este perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 
WGr, fuso 24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos 
os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE 08 /QUADRA H

Com 1.000,00m², inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice V 03, definido pelas coordenadas E: 575.765,780 
m e N: 8.595.801,520 m; confrontando com terras de Lote 
09 Q-H, segue por com azimute 76° 13' 10,03'' e distância 
de 50,00 m  até o vértice V 04, definido pelas coordenadas 
E: 575.814,340 m e N: 8.595.813,430 m; confrontando 
com terras de Via principal do Polo Plast, segue por com 
azimute 166° 12' 00,10'' e distância de 20,00 m  até o 
vértice V 05, definido pelas coordenadas E: 575.819,110 m 
e N: 8.595.794,010 m; confrontando com terras de Lote 07 
Q-H, segue por com azimute 256° 12' 29,97'' e distância de 
50,00 m  até o vértice V 24, definido pelas coordenadas E: 
575.770,550 m e N: 8.595.782,090 m; confrontando com 
terras de Lotes 19 e 20 da Q-G, segue por com azimute 
346° 12' 24,69'' e distância de 20,00 m até o vértice V 03, 
encerrando este perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 
24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.

Art. 3° - O Lote resultante do remembramento ficará assim 
descrito e caracterizado:

LOTE RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO:

Com 10.900,00m², inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice  V 01, definido pelas coordenadas E: 
575.716,746 m e N: 8.595.791,547 m; confrontando com 
terras de Lote 21 Q-G, segue por  com azimute 76° 13' 
02,21'' e distância de 50,00 m  até o vértice V 02, definido 
pelas coordenadas E: 575.765,306 m e N: 8.595.803,459 
m; confrontando com terras de Lote 09 Q-H, segue por  
com azimute 166° 12' 50,18'' e distância de 2,00 m  até o 
vértice V 03, definido pelas coordenadas E: 575.765,782 
m e N: 8.595.801,517 m; confrontando com terras de Lote 
09 Q-H, segue por  com azimute 76° 12' 58,21'' e distância 
de 50,00 m  até o vértice V 04, definido pelas coordenadas 
E: 575.814,342 m e N: 8.595.813,430 m; confrontando 
com terras de Via principal do Polo Plast, segue por  com 
azimute 166° 12' 59,64'' e distância de 108,00 m  até o 
vértice V 08, definido pelas coordenadas E: 575.840,074 
m e N: 8.595.708,540 m; confrontando com terras de 
Avenida Jorge Amado, segue por  com azimute 256° 12' 

58,16'' e distância de 100,00 m  até o vértice V 13, definido 
pelas coordenadas E: 575.742,953 m e N: 8.595.684,714 
m; confrontando com terras de Lotes 03, 06,07 e 08 da Q-
G, segue por  com azimute 346° 12' 59,73'' e distância de 
110,00 m até o vértice V 01, encerrando este perímetro. 
Todas as coordenadas aqui descri tas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Técnico em Edificações Gilberto Militão de Oliveira sob 
Registro no Conselho Regional dos Técnicos Industriais 
n° 12608483534, nos termos da TRT de n° BR 
20210969153.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

AGDA SILVA COSTA 
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 197/2021
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do Remembramento dos lotes 
09 e 10 da Quadra I, integrante do Loteamento Canto do 
Mar 1º Etapa, localizados na Praia de Guarajuba, no 
Distrito de Monte Gordo, para totalizar uma nova área com 
1.313,00 m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01111.22.09.836.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes 09 e 10 da 
Quadra I, integrante do Loteamento Canto do Mar, 1º 
Etapa, localizado na Praia de Guarajuba, no Distrito de 
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Monte Gordo, sendo os referidos lotes registrados no 
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, sob matrículas 
19.944 e 971, com Inscrição Municipal sob. n°25659-5 e n° 
010.667, respectivamente, para totalizar em uma nova 
área com 1.313,00 m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade dos Srs. MANOEL JOAQUIM PINTO 
RODRIGUES DA COSTA, portador da cédula de 
identidade de nº 303126809 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 394.600.295-15 e NOEMI CRISTIANE FIRPO 
FONTES, portadora da cédula de identidade de nº 
04.217.160-10 e  inscrito no CPF/MF sob o 
nº549.077.995-00.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 09

Inicia-se a descrição deste perímetro no Vértice 
denominado V01 (N=8.601.663,92; E=601.667.70), deste 
segue confrontando com RUA K/N ALAMEDA DA PRAIA, 
daí segue com azimute e distância de 184°01'18,33" – 
16,05 m, até o Vértice V02 (N=8.601.647,91; 
E=601.666,58), deste segue confrontando com o LOTE-
10, com azimute e distância de 271°32'07,20" – 42,05 m, 
até o Vértice V05 (N=8.601.649,04; E=601.624,54), deste 
segue confrontando com os lotes 32 e 33 com azimute e 
distância 0°25'22,99" – 15,00 m, até o Vértice V06 
(8.601.664,04; E=601.624,65), deste segue confrontando 
com o lote 08 com azimute e distância de 90°09'14,40" – 
43,05 m, até o início desta descrição, no Vértice 01, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, totalizando uma área 
de 677,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGR, tendo como Datum o 
SIRGAS2000. 

LOTE 10

Inicia-se no Vértice denominado V02 (N=8.601.647,91; 
E=601.666,58), deste, segue confrontando com RUA K/N 
ALAMEDA DA PRAIA, daí segue com azimute e distância 
de 184°24'37,55" – 15,00 m, até o Vértice V03 
(N=8.601.632,96; E=601.665,42), daí segue confrontando 
com o lote 11 com azimute e distância de 270°48'51,41'' – 
41,00 m, até o Vértice V04 (N=8.601.633,54; 
E=601.624,43), daí segue confrontando com os lotes 31 e 
32 com azimute e distância 0°25'22,99" – 15,50 m, em 
l imites, até o Vért ice V05 (N=8.601.649,04; 
E=601.624,54), daí segue confrontando com o lote 09, 
com azimute e distância de 91°32'02,52" – 42,05 m, até o 
início desta descrição, no Vértice 02, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, totalizando uma área de 
636,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39º WGR, tendo como Datum o 
SIRGAS 2000. 

Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA

Inicia-se no Vértice denominado V01 (N=8.601.663,92; 
E=601.667,70), deste, segue confrontando com RUA K/N 

ALAMEDA DA PRAIA, daí segue com azimute e distância 
de 184°01'18,33"– 31,05 m, até o Vértice V03 
(N=8.601.632,96; E=601.665,42), deste, segue 
confrontando com o lote 11 com azimute e distância de 
270°48'51,41' '– 41,00 m, até o Vértice V04 
(N=8.601.633,54; E=601.624,43), deste, segue 
confrontando com os lotes 31, 32 e 33 com azimute e 
distância 0°25'22,99"– 30,50 m, até o Vértice V06 
(N=8.601.664,04; E=601.624,65), deste, segue 
confrontando com o lote 08, com azimute e distância de 
90°09'14,40''– 43,05 m, até o início desta descrição, no 
Vértice 01, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
totalizando uma área de 1.313,00 m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39º 
WGR, tendo como Datum o SIRGAS 2000. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Civil  Antônio Augusto de Oliveira Silva 
Souza sob. Registro de n° 0503535389, nos termos da 
TRT de n° BA20210581372.

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 26 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0259/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
o fornecimento de Fogos de Artifícios e serviço de 
montagem, execução e desmontagem de Show 
Pirotécnico, para atender os eventos realizados e 
apoiados pela Administração pública incluindo os 
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Festejos do réveillon 2021 no município. Acolhimento: 
09/12/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
10/12/2021, às 09h00min; Disputa: 10/12/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 906729. Tel.: (71) 
3621-6880. Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0280/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de 
impressões gráficas de material escolar dos 1º, 2º, 3º, 4º 
e 5º anos do Programa EDUCAR PRA VALER, destinado 
a docentes e discentes da Rede Municipal de Ensino de 
Camaçari. Acolhimento: 09/12/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 10/12/2021, às 13h00min; 
Disputa: 10/12/2021, às 14h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 910798. Tel.: (71) 3621-6880. Aricele 
Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0281/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 13/12/2021 a partir das 09h00min; 
Abertura: 14/12/2021, às 09h00min; Disputa: 
14/12/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 910933. Tel.: (71) 3621-6776. Priscila Lins 
dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0282/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
eventual aquisição de KIT ENXOVAL para recém nascido 
destinado aos usuários atendidos pelos serviços da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania -
SEDES A. Acolhimento: 13/12/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 14/12/2021, às 09h00min; 
Disputa: 14/12/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 911034. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

LICITAÇÃO FRACASSADA

Registro de preços para aquisição de material 
permanente, eletrodomésticos (TV 50" SMART, FOGÃO 
4 BOCAS E FOGÃO 5 BOCAS), visando futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos in teressados que foram 
FRACASSADOS os lotes 02 e 03 do PREGÃO N.º 
058/2021 (ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

. 13/04/2021. 
Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

 

TERMO DE REVOGAÇÃO
 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei 

on  8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 01 do PREGÃO 
oN  058/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

26/11/2021. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA – Secretário da 
Administração.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO –          N.º 0241/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/11/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0461/2021 – 
PREGÃO Nº 0241/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

. 
PROMITENTE FORNECEDOR: 

. DATA DA ASSINATURA: 
26/11/2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO – 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Registro de preços para aquisição de material 
permanente, eletrodomésticos (TV 50" SMART, FOGÃO 
4 BOCAS E FOGÃO 5 BOCAS), visando futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. 

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Registro de 
preço para aquisição de gêneros alimentícios (Corante, 
condimento misto, sal e óleo de soja) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Públ ica Municipal.  

Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Corante, condimento misto, sal e óleo de 
soja) destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal

MERCEARIA DO 
GORDINHO EIRELI
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 02/92  DE  
C O N C E S S Ã O  P A R A  E X P L O R A Ç Ã O  E  
ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA 
SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A SOCIEDADE 
NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURISTICO 
LTDA – SINART.DO OBJETO: O presente Termo Aditivo 
tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 
01/12/2021 a 01/12/2022, para atender ao processo de 
desmobilização previsto na Cláusula  Segunda deste 
termo. Sendo o presente aditivo de caráter excepcional, 
não haverá possibilidade de nova  prorrogação. DA 
DESMOBILIZAÇÃO E DOS BENS REVERSÍVEIS: Os 
BENS REVERSÍVEIS deverão estar em condições 
adequadas de conservação e  funcionamento de forma a 
permitir a continuidade da prestação dos SERVIÇOS 
objeto da  CONCESSÃO pelo prazo mínimo de 12 (doze) 
meses após o término de vigência da  CONCESSÃO. DA 
RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
CONTRATUAIS: Ficam ratificadas e inalteradas todas as 
demais cláusulas e condições do contrato e do 1º  Termo 
Aditivo.  DA VALIDADE E EFICÁCIA: Este Termo Aditivo 
só terá validade e eficácia na data da assinatura deste 
instrumento e  publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Município. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 30 de 
Novembro de 2021. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO. 
MUNICIPIO PODER CONCEDENTE. HENRIQUE 
PORTUGAL PEDREIRA. CONCESSIONÁRIA.

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO E ADITIVOS N° 0099/2017.

OBJETIVO: 

a)Atualização do valor do Contrato; 

CONTRATO Nº: 0099/2017.

CONTRATADA: NATURALLE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA.

OBJETO: Execução dos serviços de limpeza urbana e 
operação de aterro no Município de Camaçari-BA, 
conforme especificações técnicas contidas no Projeto 
Básico e demais anexos do Edital da Concorrência 
Pública nº 002/2017. abrangendo os seguintes serviços: 
Coleta  de resíduos domiciliares e transporte até o local 
de disposição final devidamente licenciado; Coleta 
seletiva; Coleta de resíduos de construção e demolição 
(RCD/ entulho) com poliguidaste em PEV'S; Coleta 
manual de resíduos de construção e demolição 
(RCD/entulho); Coleta mecanizada de resíduos de 
construção e demolição (RCD/entulho); Varrição manual 
de vias e logradouros públicos; Varrição mecanizada de 
vias; Limpeza Mecanizada de praia; Limpeza de lagoas 
e/ou espelhos d'água; Capinação Mecanizada em vias 
públicas; Lavagem de vias públicas; Equipe padrão para 

serviços diversos; Roçagem mecanizada de áreas 
verdes; Recebimento, triagem e reciclagem dos resíduos 
da construção e demolição (RCD/entulho) e resíduos 
volumosos; Operação e disposição de resíduos sólidos 
domiciliares em local devidamente licenciado.

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de 
suas atribuições, informa a correção do valor contratual, 
conforme instrução no processo baseado na Clausula 
Terceira, inciso Primeiro Alínea “b”. As motivações e os 
devidos cálculos proporcionais de cada item estão na 
tabela anexa.

Em virtude da necessidade de continuidade na prestação 
do serviço para atender as demandas desta Secretaria, 
informamos o 2º termo de Apostilamento de 
(REAJUSTAMENTO DE VALOR) conforme Art. 65 da 
Lei 8666/93, parágrafo 8º, baseado na tabela em anexo 
do valor contratual, cujo o VALOR GLOBAL ATUAL é de 

 

R$ 
2

), 

VALOR 
GLOBAL  
94

Abaixo segue a indicação da dotação orçamentária por 
onde deverá correr as despesas solicitadas.

OBJETIVO:

a)Atualização do valor do Contrato; 

R$ 92.126.518,24 (noventa e dois milhões, cento e 
vinte e seis mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e 
quatro centavos), onde recebera um acréscimo de 

.018.534,95 (dois milhões, dezoito mil, quinhentos e 
trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos
correspondente aproximadamente a 2,19% referente ao 
período de julho de 2019 a junho de 2020.

Após o acréscimo deste Apostilamento o NOVO 
 do Contrato passará a ser de R$

.145.053,19 (noventa e quatro milhões, cento e 
quarenta e cinco mil, cinquenta e três reais e 
dezenove centavos), passado a vigorar a partir do dia 
03 de novembro de 2021.

Camaçari-BA, 03 de novembro de 2021  

ARLENE LIMA ROCHA 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CONTRATADA

3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO E ADITIVOS N° 0159/2017.

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIOS 
E APOSTILAMENTOS 
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CONTRATO Nº: .

CONTRATADA: VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA 

DE VALORES EIRELI – EPP.

OBJETO: Prestação de serviços de segurança e 
vigilância desarmada e armada, diurna e noturna, de 
segunda a domingo, inclusive feriados e pontos 
facultativos, com monitoramento eletrônico e ronda 
motorizada, e cobertura de eventos, em diversas 
unidades do município de Camaçari. de acordo com o 
pregão n° 049/2017 (presencial) – COMPEL.

Em virtude da necessidade de continuidade na prestação 
do serviço para atender as demandas desta Secretaria, 
informamos o 3º termo de Apostilamento de 
(REAJUSTAMENTO DE VALOR) conforme Art. 65 da 
Lei 8666/93, parágrafo 8º, baseado na tabela em anexo, 
cujo o VALOR GLOBAL ATUAL é de  

R$ 
2 (dois milhões, quatrocentos e setenta e 
dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos), 

VALOR 
GLOBAL  

Abaixo segue a indicação da dotação orçamentária por 
onde deverá correr as despesas solicitadas.

VIGSEG VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES 
EIRELI – EPP

0159/2017

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de 
suas atribuições, informa a correção do valor contratual, 
conforme instrução no processo baseado na Clausula 
Terceira, inciso Primeiro II. As motivações e os devidos 
cálculos proporcionais de cada item estão na tabela 
anexa.

R$ 45.366.484,05 
(quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e 
seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco 
centavos), onde recebera um acréscimo de 
.472.466,85 

correspondente a 
aproximadamente 5,45% referente ao período de 
janeiro 2020 a dezembro de 2020 no valor do contrato.

Após o acréscimo deste Apostilamento o NOVO 
 do Contrato passará a ser de R$

47.838.950,90 (quarenta e sete milhões, oitocentos e 
trinta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e 
noventa centavos), passando a vigorar a partir do dia 01 
de dezembro de 2021.

Camaçari-BA, 24 de novembro de 2021.

ARLENE LIMA ROCHA 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

 
CONTRATADA

PARECER N° 14/2021 – CONSELHO 
FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do 

Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal referente ao 3º trimestre de 2021.

                                                                                                                                                                                                                         

1. RELATÓRIO

O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal - ISSM, com fundamento na Lei Complementar 

1644/2020, manifesta-se sobre a prestação de contas do 

Instituto referente ao 3° trimestre do exercício de 2021.

2. ANÁLISE 

Após análise da documentação referente ao 3º trimestre 

de 2021, especificamente: Relatório de Controle Interno, 

Aplicações e Resgates - APR, Demonstrativo de 

Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, 

Demonstrativos Contábeis, Demonstrativo de 

Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, 

Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, 

Política de Investimentos, Notificações e deliberações do 

TCM-BA sobre as contas do Instituto, Relatório Mensal 

de Investimentos e Relatório de Governança 

Corporativa, não foi observado nenhum ponto que 

merecesse ressalva no período em questão.

Muito embora os resultados negativos dos investimentos 

no 3º trimestre, não se atingiu a meta atuarial no período, 

reflexo dos impactos da pandemia do covid-19, ainda 

assim os investimentos estão de acordo com a Política de 

Investimentos e por consequência aprovamos as contas 

apresentadas.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto restam aprovadas as contas do ISSM 

referentes ao 3° trimestre de 2021. 

Camaçari-BA, 19 de novembro de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 

CONSELHEIRA TITULAR

MARINEIDE ALVES DA SILVA

CONSELHEIRA TITULAR

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL 

CNPJ N: 34.327.635/0001-10

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 

de Materiais de Limpeza, remanescente do Pregão 

Presencial nº 001/2021, destinados a atender os 

diversos setores do ISSM. 

DATA DE ABERTURA: 09/12/2021

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 endereço citado acima ou no site 

.

Camaçari, 29 de novembro de 2021.

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA

PREGOEIRO DO ISSM

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

www.compras.camacari.ba.gov.br
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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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