
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XIX - Nº 1807 de 13 de Dezembro de 2021 - Pagina: 01 de 17

PORTARIA Nº 1922/2021
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01922.11.02.895.2021,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS, a pedido 
do(a) servidor(a) EDENISE LEAL FERREIRA, matrícula 
nº 62532, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Médico 20 horas, lotado(a) na 
Secretaria da Saúde- SESAU, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 01 de janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 30 DE NOVEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 11/2021
DE 01 DE NOVEMBRO 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,

DECRETO Nº 7671/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

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

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 0223.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, art. 43 da Lei e 

Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora ROSANGELA DE SOUZA BISPO, matrícula 

5601, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Professor Especial II, 40h, classe 3, nível II, referência E, 

lotada na Secretaria de Educação –  SEDUC, com 

proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 3.482,15 

(Três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-á 

na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 09 de dezembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA           

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO
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					RESOLVE

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

A meta do referido mês fica definida em R$ 
22.930.537,00 (Vinte e dois Milhões novecentos e 
trinta mil e quinhentos e trinta e sete 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 do 
movimento econômico derivado da pandemia da Covid, 
ao qual o município em diversas oportunidade 
estabeleceu restrições do custeio da máquina pública e 
da atividade privada, estimamos metas razoáveis, haja 
vista sua difícil mensuração, tendo ainda que considerar 
a arrecadação obtida em 2019 do IPTU que teve sua 
base de lançamento majorada por acréscimo de áreas 
edificadas, ao qual afetou a curva de arrecadação 
utilizado para previsão de meta de arrecadação.

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 novembro um fator percentual de -20% (menos 
vinte por cento) para composição do índice de esforço 
fazendário, haja vista as considerações acima.

Gabinete do Secretário, em 01 de novembro de 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA - CADASTRO 830699

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
AUDITOR FISCAL - CADASTRO 8088

DEIVES PIRES SAMPAIO
AUDITOR FISCAL - CADASTRO 62646

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL 

CADASTRO 62926

LILIANE DA SILVA FERREIRA
TÉCNICO FAZENDÁRIO - CADASTRO 63332

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO - CADASTRO 61013

RESOLUÇÃO Nº 13/2021
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMACARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
na forma prevista do art. 21, §5º, da Lei n° 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, nos autos do Processo Administrativo 
nº 04117.18.08.712.2018, cuja parte requerente é a 
TERRABRAS TERRAPLENAGEM DO BRASIL S.A., 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.128.515/0001-49, sendo 
beneficiária a empresa NOVE PARTICIPAÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 24.204.614/0001-53, 
RECONHECE a imunidade tributária da incorporação de 
capital dos imóveis de inscrição imobiliárias nºs 2004154, 
106354, 2003056, 2035899, 2003156, 106393, 2035970, 
2035965, 2035964, 2035963, 2035962, 2036366, 
2035961, 2035960, 2035968, 2038790, 2038791, 
2035959, 2003180, 2034777, 106357, 106359, 106360, 
106361, 106362, 106363, 106367, 106373, 106374, 
106377, 106378, 106379, 106380, 106281, 106382, 
106383, 106384, 106385, 106386, 106387, 106388, 
106389, 106390, 106391, 106392 e 2002859.

Deste modo, não é devido a incidência tributária relativa 
ao Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição, conforme autoriza o art. 156, II, §2º, da CF/88.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 30/2021

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e Considerando:
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A necessidade de se estabelecer diretrizes para o 
processo de matrícula e organização do ensino para o 
Ano Letivo de 2022 nas Unidades Escolares da Rede 
Pública Municipal de Camaçari;

A necessidade de disponibilizar vagas mediante a 
demanda real da Rede Pública Municipal de Ensino, a fim 
de promover o acesso à escola a todas as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos;

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Organização da Matrícula 

Art. 1º. Ficam regulamentadas por esta Portaria, as 
normas, procedimentos e cronograma atinentes à 
renovação de matrícula, transferência de estudantes, 
matrícula de estudantes novos na Educação Básica nas 
Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de 
Ensino, fundamentado nas orientações para o período 
de pandemia COVID-19 conforme legislação: PARECER 
CNE/CP 16/2020, CNE/CP nº 19/2020, Instrução 
Normativa 001/2021.

Art. 2º. Fica estabelecida a realização de CHAMADA 
PÚBLICA ESCOLAR para Educação Infantil das 
crianças de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de idade com 
fundamento no Art. 5º, da Resolução nº  05, de 17 de 
dezembro de 2009; de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de 
idade em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 
06/2010, assim como a ; para Resolução CME nº 04/2011
o Ensino Fundamental    crianças a partir de 06 (seis) 
anos de idade com base na Lei n° 11.114/2005, que 
altera os Artigos 6º e 32° da Lei nº 9.394/1996, Resolução 
CNE/CEB 02/2018 e Lei Federal nº 11.274/2006, 
respeitando a Resolução CNE/CEB Nº 02/2018.
§1º Crianças de 06 (seis) meses até 03 (três) anos de 
idade, completos ou a completar até 31 de março de 
2022, deverão ser matriculadas nas classes de creche, a 
saber:

§2º Deverão ser matriculadas nas classes de Pré-escola 
as crianças com 04 e 05 anos de idade, completos ou a 
completar até 31 de março de 2022, a saber:

§3º Crianças de 06 meses até 03 anos de idade, 
completos ou a completar até 31 de março de 2022, 
serão atendidas em Centros Integrados de Educação 
Infantil e/ou Escolas da Rede Pública Municipal de 
Educação, considerando os limites mínimos e máximos 
de educandos por sala, de acordo com a disponibilidade 

de oferta na rede, em conformidade com o mapa geral de 
oferta de vagas, constante do Anexo XI.

§4º Crianças de 04 e 05 anos de idade, completos ou a 
completar até 31 de março de 2022, serão atendidas em 
Centros Integrados de Educação Infantil e/ou Escolas da 
Rede Pública Municipal de Ensino, considerando os 
limites mínimos e máximos de educandos por sala, 
conforme critérios instituídos nesta portaria à luz da 
legislação educacional em vigor.

Art. 3º. A CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR, destina-se a:

a) Confirmar a matrícula dos educandos pertencentes à 
Rede Pública Municipal de Ensino, conforme formulário 
de renovação/efetivação de matrícula Anexo I.

b) Matricular os educandos candidatos a ingressarem na 
Rede Pública Municipal de Ensino em 2022, conforme 
formulário renovação/efetivação de matrícula Anexo I.

 §1º Os pais ou responsável legal pelo educando, bem 
como os educandos maiores de 18 anos deverão 
confirmar na própria unidade escolar a intenção de 
matrícula para o ano letivo de 2022 no período de  29/11 a 
10/12/2021.

§2º Os pais ou responsável legal pelo educando, bem 
como os educandos maiores de 18 anos deverão realizar 
cadastro no portal de pré-matrícula no endereço 
eletrônico maisemelhoreducacao.camacari.ba.gov.br 
no período de 10 a 11 de Janeiro de 2022 para 
transferências internas, de 12 a 14 de Janeiro de 2022 
para os educandos novos na Rede Municipal de Ensino.

	
No período de 17 a 21 de Janeiro de 2022 para os alunos 
de transferências internas e de  24 a 28 de Janeiro de 
2022 para matrículas dos educandos novos na Rede 
Municipal de Ensino. Os pais ou responsável legal 
devidamente cadastrados deverão se dirigir à Unidade 
Escolar agendada para efetivação da matrícula, munidos 
dos documentos solicitados. O preenchimento do 
cadast ro  com in fo rmações ver íd icas  é  de  
responsabilidade de quem o preenche.

Art. 4°. O número de educandos a serem matriculados 
por turma/ano deve respeitar a capacidade física da sala 
de aula, em atenção aos protocolos sanitários de 
segurança e combate ao COVID 19.

a) Creche e Pré-escola:

b)Ensino Fundamental:
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Faixa etária  Classe a ser matriculado/a  
06 a 12 meses de idade  Classe do Grupo Inicial  
01 ano completo ou a completar até 31 de março de 202 2 Classe do Grupo 01 
02 anos completos ou a completar até 31 de março de 202 2 Classe do Grupo 02 
03 anos com pletos ou a completar até 31 de março de 202 2 Classe do Grupo 03 

 

Faixa etária  Classe a ser matricula do/a 
04 anos completos ou a completar até 31 de março de 202 2 Classe do Grupo 04 
05 anos completos ou a completar até 31 de março de 202 2 Classe do Grupo 05 

 

 
Creche  

Crianças de 06 meses a 01 (um) ano.  
Mínimo  de 6 e máximo de 8 educandos 
por sala, por professor, 
preferencialmente.  

Crianças de 02 anos até 03 anos de idade serão 
matriculadas nas Creches ou Centro Integrado de 
Educação Infantil (CIEI) da Rede Municipal de 
Ensino.  

Mínimo de 15 e máximo de 20 
educandos por sala,  preferencialmente.  

Pré-escola  Crianças de 04 e 05 anos de idade.  
Mínimo de 15 e máximo de 20 
educandos por sala, preferencialmente.  

 

Ciclo I  1º Ano Mínimo de 20 e  máximo de 25 educandos por sala, preferencialmente.  
2º Ano 
3º Ano 

Ciclo II  4º Ano Mínimo de 25 e  máximo de 30 educandos por sala, preferencialmente.  
5º Ano 

Ciclo III  6º Ano Mínimo de 30 e  máximo de 35 educandos por sala, preferencialmente.  
7º Ano 

Ciclo IV  8º Ano Mínimo de 35 e  máximo de 4 0 educandos por sala, preferencialmente.  
9º Ano 

 



c) Escolas localizadas na Zona Rural / Difícil Acesso, 
conforme Decreto n° 4894/2010, alterado pelo Decreto 
n° 6497/2016:
d) Creche e Pré-escola:

e) Ensino Fundamental:

Parágrafo único: As Unidades que ofertam turmas 
multicicladas, seguirão os limites mínimo de 10 e  
máximo de 15 educandos por sala, preferencialmente.

f) Educação de Jovens e Adultos, conforme Resolução 
CME nº 06/2011: Escolas da Zona Urbana / Zona Rural:

Art. 5º. As Classes de Regularização de Fluxo Escolar e 
as Classes de Atividades de Jornada Ampliada deverão 
seguir a seguinte composição e critérios na sua 
organização:
§1º As Classes de Regularização de Fluxo Escolar 
(Projeto de Correção Idade/Série/Ano – Reconstruindo 
Saberes), conforme Resolução CME nº. 02/2011, 
alterada pela Resolução CME nº. 04/2015 deverão ser 
organizadas conforme a seguir:

§2º Para a composição das turmas de Regularização do 
Fluxo Escolar das etapas que visam atender estudantes 
dos anos iniciais do ensino fundamental, cuja faixa etária 
inclui crianças e adolescentes, as unidades escolares 
deverão considerar os seguintes critérios:
I. Etapa I - visa atender estudantes não alfabetizados 
do Ciclo de Aprendizagem I (1º ao 3º Ano), na faixa etária 
de 8 a 15 anos. Sempre que for possível, organizar as 
turmas de acordo com a faixa etária dos estudantes, 
conforme a seguir:
a) Crianças de 8 a 11 anos;
b) Adolescentes de 12 a 15 anos.
II – Etapa II - visa atender, prioritariamente, há estudantes 
já alfabetizados dos Ciclos  de Aprendizagem I e II (1º ao 
5º Ano), na faixa etária de 8 a 15 anos. Sempre que for 
possível organizar as turmas de acordo com a faixa etária 
dos estudantes, conforme a seguir:
a) Crianças de 8 a 11 anos;
b) Adolescentes de 12 a 15 anos

§3º As unidades escolares ao organizarem as turmas 
de Regularização de Fluxo Escolar deverão priorizar 
professores que tenham experiência com o processo 
de alfabetização e, na medida do possível, possam 
dedicar a sua carga horária, exclusivamente, ao 
Projeto.

§4º Classes com Atividades de Jornada Ampliada 
deverão ser  const i tu ídas e  organ izadas 
contemplando os seguintes requisitos:
a) Educandos a partir do 3º Ano do Ensino 
Fundamental, preservando-se a turma de origem;
b) Educandos a partir do Ciclo III do Ensino 
Fundamental (6º e 7º anos), preservando-se a turma 
de origem; 
c )  Educandos  do  P ro je to  de  Co r reção  
Idade/Série/Ano, preservando-se a turma de origem.

Subseção I
Da Renovação de Matrícula 

Art. 6º. Os pais ou responsável legal pelos 
educandos, assim como os educandos maiores de 18 
anos de idade, matriculados na Rede Pública 
Municipal de Ensino e que estejam cursando 
regularmente deverão confirmar a renovação de 
matrícula no período de 29/11 a 10/12/2021  
exclusivamente no Sistema de Gestão Escolar - 
SGE na Unidade Escolar, a fim de garantir a vaga para 
o ano letivo de 2022.

§1º Os pais, responsável legal ou educandos maiores 
de 18 anos de idade, que não confirmarem a matrícula 
no período determinado acima, deverão realizá-la 
como matrícula nova na Rede Pública Municipal de 
Ensino de acordo com o período estabelecido para 
alunos novos e/ou transferidos.

§2º A matrícula do educando desistente ou evadido do 
ano letivo de 2021 e daqueles que não confirmarem a  
matrícula no período determinado por esta Portaria 
deverá ser efetivada no mesmo período que os 
educandos novos e/ou transferidos.
§3º No ato de confirmação da matrícula, os pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos 
de idade deverão estar munidos de algum documento 
de identificação oficial com foto, comprovante de 
residência atualizado, e ainda confirmar a usabilidade 
ou não do transporte escolar por meio do termo de uso 
ou abdicação conforme Anexo IV e V.

§4º Não será permitida a renovação de matrícula dos 
educandos que ainda não sanaram as pendências 
documentais decorrentes das campanhas de 
matrículas anteriores, exceções serão avaliadas e/ou 
aprovadas ou não pela Coordenadoria de Matrículas.

§5º A renovação de matrícula, assim como a 
efetivação de nova matrícula, serão efetuadas  
exclusivamente no Sistema de Gestão Escolar – 
SGE. Nos casos em que a funcionalidade do Sistema 
esteja comprometida, a Unidade Escolar deverá 
entrar em contato com a Coordenadoria de Matrículas 
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Creche 

Crianças de 06 meses a 01 (um) ano.  
Mínimo de 6 e máxi mo de 8 
educandos por sala, por 
professor, preferencialmente.  

Crianças de 02 anos até 03 anos de idade serão 
matriculadas nas Creches ou Centro Integrado de 
Educação Infantil (CIEI) da Rede Municipal de Ensino.  

Mínimo de 15 e máximo de 20 
educandos por s ala,  
preferencialmente.  

Pré-escola Crianças de 04 e 05 anos de idade.  
Mínimo de 15 e máximo de 20 
educandos por sala, 
preferencialmente.  

 

Ciclo I 1º Ano Mínimo de 15 e  máximo de 20 educandos por sala, preferencialmente.  
2º Ano 
3º Ano 

Ciclo II 4º Ano Mínimo de 15 e  máximo de 20 educandos por sala, preferencialmente.  
5º Ano 

 

Tempo de 
Formação I  

Eixo I 
(Alfabetização)  

Mínimo 20 e  máximo 35 educandos por sala, preferencialmente.  

Eixo II Mínimo 20 e máximo 35 educandos po r sala, preferencialmente.  
Eixo III Mínimo 20 e máximo 35 educandos por sala, preferencialmente.  

Tempo de 
Formação II 

Eixo IV Mínimo 25 e máximo 40 educandos por sala, preferencialmente.  
Eixo V Mínimo 25 e  máximo 40 educandos por sala, preferencialme nte. 

 

Etapa I Mínimo de 15 e máximo de 20 educandos por sala, preferencialmente.  
Etapa II Mínimo de 15 e máx imo de 25 educandos por sala, preferencialmente.  
Etapa III Mínimo de 15 e máximo de 25 educandos por sala, preferencialmente.  
Etapa IV Mínimo de 15 e máximo de 25 educandos por sala, preferencialmente.  

 



para que as mesmas sejam efetivadas em tempo real no 
SGE através de contato telefônico ou e-mail. Entende – 
se por comprometimento da funcionalidade do sistema, 
nos casos em que a Unidade Escolar não disponha de 
nenhum acesso à internet, nesse sentido a Unidade 
Escolar estará responsável em buscar contato com a 
Coordenadoria de Matrículas a fim de atender a 
demanda.

Subseção II
De Nova Matrícula de Candidatos da Rede 

Municipal de Ensino e Transferências
Art. 7º. Fica estabelecido o período de 17 a 21 de 
Janeiro de 2022 as efetivações das matrículas oriundas 
de transferências internas para os alunos da Rede  
Municipal de Ensino e de 24 a 28 de Janeiro de 2022 
para  matrículas dos educandos novos na Rede 
Municipal de Ensino.

§1º No ato da matrícula, os educandos novos e/ou 
transferidos da Rede Pública Municipal de Ensino 
deverão entregar as seguintes documentações:
1. Histórico Escolar (original) ou Atestado Escolar 
(original) com validade de 60 dias;
2. Relatório/Parecer Descritivo (Educação Infantil);
3. Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia), com os respectivos originais para conferência;
4. Comprovante de residência – Cópia;
5. Duas fotos 3x4 recentes;
6. Cartão de vacinas – Cópia (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 1);
7. Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) – Cópia;
8. Documento de identificação oficial com foto do 
responsável legal – Cópia;
9. Cartão do Bolsa Família, nos casos em que se 
aplicarem – Cópia;
10. Comprovante de vacina contra COVID-19 para 
alunos da faixa etária a partir dos 12 anos.
§2º Não sendo apresentado qualquer uma das 
documentações obrigatórias acima listadas, a unidade 
escolar  munic ipa l  ent regará um Termo de 
R e s p o n s a b i l i d a d e  p a r a  R e g u l a r i z a ç ã o  d e  
Documentação Pendente, conforme modelo acostado no 
Anexo III desta Portaria, que deverá ser assinado e 
devolvido imediatamente pelos pais, responsável legal 
ou pelo próprio educando maior de 18 anos, sendo 
concedido um prazo de até 60 (sessenta) dias para 
regularização das pendências, sob pena de suspensão 
dos efeitos da matrícula na Rede Pública Municipal de 
Ensino.
§3º Não sendo regularizada a situação documental do 
educando no prazo estabelecido, caberá a direção da 
unidade escolar municipal encaminhar, ex ofício, 
sinalizando a situação de pendência, aos pais, 
responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade à Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de 
Educação, quando for o caso, para as providências 
cabíveis.
§4º É obrigatório apresentação de documento que 
comprove a série/ano/etapa a ser cursada pelo 
estudante, e caso seja transferência em curso, 
apresentar notas e frequência das unidades cursadas, 
assim como documento que comprove a tutela, no caso 

de alunos menores.
§5º A triagem documental para efetivação da matrícula é 
de responsabilidade do secretário/a escolar, o qual 
deverá informar no ato da matrícula no Sistema de 
Gestão Escolar – SGE a documentação que ficou 
pendente.
Ressalta-se que quaisquer situações futuras divergentes 
quanto a série/ano informada na efetivação de matrícula 
devido ao não lançamento dessa informação no SGE, 
será efetivada uma comissão de verificação para 
apuração dos fatos e demandar aos setores 
responsáveis as medidas a serem tomadas.

Art. 8º. Fica determinada a garantia da matrícula dos 
educandos por 2 (dois) anos consecutivos e que se 
mantenham sobre essa condição uma distorção de 
idade/ano, na Rede Pública Municipal de Ensino, em 
unidade escolar mais próxima de sua residência.

§1º Os educandos com idade entre 15 anos completos e 
17 completos ou a completar até 31 de março de 2022 
deverão ser matriculados, prioritariamente, nas classes 
da Educação de Jovens e Adultos, preferencialmente 
diurno, exceto educandos que já estão concluindo o 
Ensino Fundamental (9º ano).
§2º Os alunos cadastrados na lista de espera no ano 
letivo de 2021, que não estudaram no ano letivo em 2021 
terão prioridade para efetivação de matrícula no ano 
letivo de 2022 na unidade escolar de cadastro, se houver 
vaga.

Subseção III
Do Transporte Escolar Gratuito

Art. 9. O estudante declarante que não dispuser de 
unidade escolar municipal próxima de sua residência, 
terá assegurado seu direito ao transporte escolar gratuito 
mediante assinatura, no ato da matrícula, pelos pais, 
responsável legal ou o próprio educando maior de 18 
anos de idade, de Termo de Uso de Transporte Escolar 
Público, Responsabilização e ressarcimento à Secretaria 
de Educação (SEDUC), e empresa responsável pelo 
transporte escolar por quaisquer danos que venham a 
causar, em conformidade com o Anexo IV, desta 
Portaria.

Parágrafo Único: A Coordenadoria de Matrículas e 
Informações Educacionais em conjunto com a 
Coordenação de Transporte Escolar e a Gerência 
Regional farão o acompanhamento de processo e o 
estudo da melhoria de oferta de vagas nas unidades mais 
próximas da residência do estudante, inclusive alterando 
os roteiros de acordo com as necessidades regionais ao 
longo do ano letivo.
Art. 10. Só será permitido o acesso ao transporte escolar 
o educando que estiver portando o seu crachá de 
identificação.

Parágrafo Único Os pais/responsável legal ou o próprio 
educando com maior de 18 anos que optar por unidade 
escolar municipal fora de seu domicílio residencial, aqui 
compreendido como unidade escolar distante de sua 
residência, que dependa do uso de transporte, mesmo 
havendo vaga em equipamento público próximo de sua 
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residência, não fará jus a oferta do Transporte 
Escolar, devendo manifestar a sua opção no Termo de 
Abdicação do Direito de Uso do Transporte Escolar, 
conforme Anexo V, desta Portaria.

Subseção IV
Da Oferta da Educação Especial

Art. 11. Fica constituído dever funcional da direção de 
todas as Unidades Escolares que integram a Rede 
Pública Municipal de Ensino a promoção da inclusão 
escolar dos educandos com necessidades educativas 
especiais, garantindo sua matrícula e assegurando o 
atendimento de suas necessidades educacionais 
específicas, conforme artigo 8º, da Lei nº 7.853/89, Lei 
13.146/15 e da Resolução CME nº. 03/2015

Art. 12. A matrícula do público-alvo da Educação 
Especial será oferecida em classes do ensino regular e 
da Educação de Jovens e Adultos das unidades de 
ensino.
Parágrafo Único Entende-se por público alvo da 
Educação Especial às pessoas com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação

Art. 13. O aluno público-alvo da Educação Especial 
deverá ser atendido no turno oposto ao da escolarização 
em classes de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) ofertadas em unidades de ensino municipais ou 
em Centros de Atendimento Educacional Especializado 
(CAEE) da Rede Pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 14. Será considerado documento de comprovação 
de deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação relatório ou laudo 
médico, declaração da instituição de atendimento 
multiprofissional que especifique o quadro clínico ou 
psicopedagógico ou cartão do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) do aluno.

Subseção V
Do Reordenamento da Rede

Art. 15. Cabe à unidade escolar municipal, a Diretoria 
Pedagógica e a Gerência Regional, com anuência da 
Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais, proceder à reorganização das turmas, 
promovendo eventual enturmação ou abertura de novas 
turmas, se necessário for, até 40 (quarenta) dias após o 
início do ano letivo, assegurando o cumprimento das 
orientações contidas nesta Portaria, especialmente no 
tocante aos artigos 4° e 5°.

Parágrafo Único. Findo o prazo de que trata o caput 
deste artigo, a reorganização será efetivada pela 
Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais em articulação com a Gerência Regional, 
durante todo o período letivo, levando em consideração 
os dados que comprovem a evasão escolar.

Subseção VI
Da responsabilidade dos pais/responsável legal e 

educandos maiores de 18 anos

Art. 16. No ato da matrícula/renovação, os pais, 

responsável legal ou educandos maiores de 18 anos de 
idade, assinará o Termo de Responsabilidade de 
efetivação (assinatura da documentação) e/ou 
cancelamento da renovação/matrícula ,  em 
conformidade com os Anexo VI, VII, VIII e IX desta 
Portaria, comprometendo-se:

1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal e crachá de identificação do 
aluno;

2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais, transporte escolar e outros 
bens – ressarcindo a unidade escolar, Secretaria de 
Educação (SEDUC) e empresa responsável pelo 
transporte escolar por quaisquer danos que venham a 
causar;

3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;

4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente 
de idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 
sexual ou política;

5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, 
máquinas fotográficas ou outros dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso didático 
quando solicitado pelo educador;

6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;

7. Não portar armas ou instrumentos que possam 
colocar em risco a segurança das pessoas;

8. Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam 
a dignidade da pessoa;

9.Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;

10.Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;

11. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou 
indiretamente o nome da unidade escolar municipal, 
funcionários ou educandos, sem prévia autorização da 
direção e/ou do Conselho Escolar;

12.Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados 
mantê-lo em casa sob observação.
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Parágrafo Único. Fica estabelecido que o uso da 
imagem do educando em todo e qualquer material entre 
imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizado 
pela Unidade Escolar e Secretaria de Educação, será 
autorizado a título gratuito, conforme termo de 
autorização acostado ao Anexo X.

Subseção VII
Do Calendário Escolar

Art. 17. Fica estabelecido o Calendário Escolar Padrão 
para o ano letivo de 2022, a ser publicado posteriormente 
a esta portaria.
Art. 18. O descumprimento do Calendário aprovado pelo 
Conselho Municipal de Educação (CME) e homologado  
pela Secretaria Municipal de Educação acarretará a 
obrigatoriedade da reposição do dia letivo e da carga 
horária, assegurando-se as 800 (oitocentas) horas e 200 
(duzentos) dias letivos.
Parágrafo Único. A reposição do dia letivo e da carga 
horária deverá acontecer preferencialmente na mesma 
unidade letiva do déficit, objetivando manter o equilíbrio 
das unidades.
Art. 19. A Diretoria Pedagógica da Secretaria da 
Educação deverá acompanhar o cumprimento do 
Calendário Escolar, conforme legislação pertinente, 
devendo-se registrar essa participação em livro de 
ocorrências da unidade escolar municipal.
Art. 20. Para assegurar ao estudante os 200 (duzentos) 
dias letivos, a Secretaria da Educação fará o 
acompanhamento das unidades escolares por meio das 
gerências regionais, distribuídos nos 7 (sete) Territórios 
Municipais, na conformidade da distribuição geográfica 
do município, acostado ao Anexo XI.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. As unidades escolares municipais ficam 
terminantemente proibidas de realizar matrícula de 
estudantes em qualquer etapa ou modalidade de ensino, 
antes do período formal de matrícula estabelecido nesta 
Portaria, assim como todas as solicitações de matrículas 
que não estejam no cadastro de pré-matrícula/lista de 
espera, não serão efetivadas.
Art. 22. As Gerências Regionais deverão orientar e 
acompanhar o processo de matrícula em todas as 
unidades escolares municipais circunscritas aos 7 (sete) 
Territórios Municipais e Microterritórios, dirimindo 
dúvidas relativas às rotinas, oferta da rede, bem como às 
normas e aos parâmetros legais.
Art. 23. A criança ou adolescente em situação ou não de 
medida(s) protetiva(s) deve ser matriculado, em qualquer 
época do ano, preferencialmente em unidade escolar 
municipal próxima a sua residência, cabendo a unidade 
escolar junto a Diretoria Pedagógica organizar a melhor 
maneira de obter o aproveitamento pedagógico do 
educando.
Parágrafo Único: Para fins de seleção prioritária das 
matrículas, deverá ser observado o disposto na Lei 
Federal nº 13.882, de 8 de outubro de 2019, que altera a 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), para garantir a matrícula ou transferência dos 
dependentes da mulher vítima de violência doméstica e 
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familiar em instituição de educação básica mais próxima 
do seu domicílio, restando preservado o sigilo dos dados 
da ofendida e de seus dependentes, salvo ao Judiciário, 
Ministério Público e órgãos do poder público.
Art. 24. A transferência de estudantes ocorrerá mediante 
a apresentação do atestado de vaga da unidade escolar 
de destino, devendo permanecer arquivada na pasta do 
estudante.
Art. 25. Após o início da segunda unidade letiva, não 
deverá ocorrer matrícula de alunos novos, maiores de 18 
anos, sem transferência, exceto em situações a serem 
analisadas pela Coordenadoria de Matrícula e 
Informações Educacionais, com o jurídico, se 
necessário.
Art. 26. Após o início da terceira unidade, as matrículas 
oriundas de transferências de outra rede, de outros 
municípios ou outros estados, deverão acontecer 
mediante apresentação de documento comprobatório 
que indique as notas referentes às unidades já cursadas, 
exceto em situações a serem analisadas pela 
Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais.
Art. 27. No caso de matrículas novas para ingresso ao 
ano letivo, conforme Estatuto da Criança e do 
Adolescente não se faz necessário a apresentação de 
documento, uma vez que é o ingresso do aluno no 
referido ano letivo, no entanto, a unidade escolar deverá 
efetivar a matrícula, notificar o Conselho Tutelar e após 
efetivação orientar os pais/responsável legal a procurar 
o Conselho Tutelar para buscar resolução da entrega da 
referida documentação no prazo de 30 dias.
Art. 28. No caso de estudante matriculado conforme Lei 
Nº 13.803, de 10 de Janeiro de 2019, que altera 
dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
fica obrigatória a notificação de faltas escolares ao 
Conselho Tutelar quando superiores a 30% (trinta por 
cento) do percentual permitido em lei.
Art. 29 A unidade escolar municipal deverá conferir 
ampla divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas 
eventuais alterações, afixando-os em local de fácil 
acesso e visibilidade na unidade escolar, possibilitando o 
acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a 
Comunidade Escolar.
Art. 30. A inobservância e o descumprimento da 
presente Portaria poderão ensejar a abertura de 
procedimento administrativo disciplinar, cabível para 
apuração de responsabilidades.
Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e, quando 
necessário, divulgados em documentos específicos.
Art. 32. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ANEXO I

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI	 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC 	
C O O R D E N A D O R I A  D E  M AT R Í C U L A S  E  
INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS – CMIE TERMO DE 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 
DE 2022

UNIDADE ESCOLAR: _________________________

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

Escola Municipal _____________________________
Aluno(a)____________________________________
Ano/Turma: _________________________________

N a  f a l t a  d e  d o c u m e n t o  e x i g i d o  
eu,______________________________ ASSUMO a 
inteira responsabilidade de, sob pena de suspensão dos 
efeitos da matrícula na Rede Pública Municipal de 
Ensino, apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias 
o(s)seguinte(s) documento(s):

a)__________________________________________
b)__________________________________________
c)___________________________________________

Outros:______________________________________
____________________________________________

Estou ciente de que a não juntada do(s) 
documento(s) faltante(s) no prazo de 60 (sessenta 
dias) implicará na suspensão dos efeitos da 
matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino.

__________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

__________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO III

TERMO DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO E 
RESPONSABILIZAÇÃO

Escola Municipal _____________________________
Aluno(a)____________________________________
Ano/Turma:__________________________________

Eu, ____________________________responsável 
legal pelo(a) educando(a) acima identificado(a), 
comprometo-me em assumir total responsabilidade 
decorrente de má utilização do Transporte Escolar 
gratuito oferecido pela Prefeitura Municipal de Camaçari, 
o que implica em ressarcimento ao patrimônio público ou 
privado, em consequência de indisciplina grave e/ou ato 
deliberado de vandalismo acometido pelo(a) mesmo(a).

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

______________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO IV

TERMO DE ABDICAÇÃO DO DIREITO DE USO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR

Escola Municipal _____________________________
Aluno(a)____________________________________
Ano/Turma:_________________________________

Eu,_________________________________________ 
responsável legal pelo(a) educando(a) acima 
indicado(a), declaro que mesmo havendo vagas para o 
segmento/ano para efetivação da matrícula 2022 na 
proximidade de minha residência, opto por unidade 
municipal de ensino fora do meu domicílio residencial, e 
com isso, reconhecendo que não faço jus ao Transporte 
Escolar gratuito, assumindo com isso as custas pelo 
deslocamento do educando(a).

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)
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Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

__________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO V

TERMO DE RESPONSABILIDADE CONFIRMAÇÃO DE 
MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
_____________________________________,respons
á v e l  p e l o ( a )  e d u c a n d o ( a )  
______________________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, cursando, no ano letivo de 
2021, o ________ ano, solicito a matrícula para o ano 
letivo de 2022, comprometendo-me:
1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal (quando distribuído pelo poder 
público municipal);
2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais, transporte escolar e outros 
bens – ressarcindo a unidade escolar e empresa 
responsável pelo transporte escolar por quaisquer danos 
que venham a causar;

3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;

4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente 
de idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 
sexual ou política;

5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, 
máquinas fotográficas ou outros 	 dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso didático 
quando solicitado pelo educador;

6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;

7. Não portar armas ou instrumentos que possam colocar 
em risco a segurança das pessoas;
Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam a 
dignidade da pessoa;

8. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;

9. Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;

10. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou 

ind i retamente o nome da unidade escolar  	
municipal, funcionários ou educandos, sem prévia 
autorização da direção e/ou do Conselho Escolar;

11. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados 
mantê-lo em casa sob observação.

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VI

TERMO DE RESPONSABILIDADE EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  
r e s p o n s á v e l  p e l o ( a )  e d u c a n d o ( a )  
_______________________________________, 
solicito a matrícula para o ano letivo de 2022, 
comprometendo-me:
1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal (quando distribuído pelo poder 
público municipal);
2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos  materiais, transporte escolar e outros 
bens – ressarcindo a unidade escolar e empresa 
responsável pelo transporte escolar por quaisquer danos 
que venham a causar;
3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;
4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente 
de idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 
sexual ou política;
5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: telefones 
celulares, jogos portáteis, tocadores de música, 
máquinas fotográficas ou outros 	 dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso didático 
quando solicitado pelo educador;
6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;
7. Não portar armas ou instrumentos que possam colocar 
em risco a segurança das pessoas;
Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam a 
dignidade da pessoa;
8. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;
9. Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;
10. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou 
ind i retamente o nome da unidade escolar  	
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municipal, funcionários ou educandos, sem prévia 
autorização da direção e/ou do Conselho Escolar;
11. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores cuidados 
mantê-lo em casa sob observação.

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VII

TERMO DE CANCELAMENTO DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
_____________________________________,respons
á v e l  p e l o ( a )  e d u c a n d o ( a )  
_______________________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, cursando, no ano letivo de 
2021, o ________ ano, venho respeitosamente requerer 
a DISPENSA DA VAGA para o ano letivo de 2022 por 
motivo de ___________________________________.

________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

__________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VIII

TERMO DE CANCELAMENTO DA PRÉ - MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
_____________________________________,respons
á v e l  p e l o ( a )  e d u c a n d o ( a )  
_______________________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino sob 
matrícula nº.__________, no ano letivo de 2021, no 
________ ano, venho respeitosamente requerer a 
DISPENSA DA VAGA para o ano letivo de 2022 por 
motivo de ___________________________________.

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO IX

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (MENOR DE 
IDADE/EJA)

Escola Municipal __________________________
Aluno(a) _________________________________ 
Ano/Turma: _______________________________

Eu__________________________________________
_______________portador da Cédula de identidade RG 
nº ___________________,inscrito no CPF sob 
nº.____________________, residente na  Rua/Av  
_____________________________________,Nº_____
____,município de_____________responsável 
legal,pelo menor citado, AUTORIZO o uso de minha 
imagem e/ou do menor supracitado em todo e qualquer 
material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, 
para ser utilizada pela Unidade Escolar, sejam essas 
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 
uso da imagem acima mencionada em todo território 
nacional, das seguintes formas: (I) outdoor, (II) busdoor, 
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc), 
(III) folder de apresentação, (IV) anúncios em revistas e 
jornais em geral, (V) home page, (VI) cartazes, (VII) back-
light, (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, 
cinema, programa para rádio, entre outros). Fica ainda 
autorizada, de livre e espontânea vontade, para os 
mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das 
imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de 
remuneração. Por está ser a expressão da minha 
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 
que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a 
presente autorização.

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o 

documento de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar
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ANEXO XI
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RESOLUÇÃO CONJUNTA CMAS/CMDCA 
Nº 12/2021 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação do Plano 
Municipal de Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Jovem Trabalhador 
2021-2024.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) em conjunto com a 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(CMDCA), no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a Reunião Ordinária do CMAS nº 235ª 
(ducentésima trigésima quinta) realizada em 24 de 
novembro de 2021, conjuntamente com o CMDCA;

Considerando a decisão da maioria da plenária pela 
apresentação e monitoramento trimestral das ações do 
Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção ao Jovem Trabalhador 2021-2024, ao CMAS e 
CMDCA;

RESOLVEM

Art. 1º – Aprovar por unanimidade o Plano Municipal de 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem 
Trabalhador 2021-2024.
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 Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

 
LÍCIA MATTOS SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

MARIA UBAJAREIDA CARVALHO FROTA SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA

PORTARIA Nº 22/2021
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece cri tér ios para o 
deferimento de solicitações, feitas 
p e l o s  d i v e r s o s  ó r g ã o s  d a  
A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a ,  d e  
apresentações de artistas e grupos 
c u l t u r a i s  c o n t r a t a d o s  p e l a  
Secretaria de Cultura e dá outras 
providências. 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferidas por lei e

CONSIDERANDO que a Secretaria de Cultura de 
Camaçari dispõe de um banco de atrações artístico-
culturais credenciadas através dos seus mais diversos 
editais;
CONSIDERANDO que estas atrações se destinam, 
principalmente, às ações da Secult na execução do 
programa Cultura Todo Dia, mas que também podem ser 
solicitadas pelos mais diversos órgãos desta 
municipalidade para a realização dos eventos 
institucionais que promovam e
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se 
uniformizar a rotina para o requerimento, análise e o 
possível deferimento das solicitações 

RESOLVE

Art. 1º - A Secretaria de Cultura disponibiliza artistas e 
grupos culturais, que já estejam credenciados ou façam 
parte de qualquer outro Edital desta Secretaria,  para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem realizadas eventualmente e de acordo com a 
necessidade da Administração Pública.

Art. 2º - Para ter sua solicitação atendida, o interessado 
deverá preencher requerimento direcionado à Secretaria 

de Cultura, onde deverão constar as informações do 
órgão solicitante, do evento em que a atração se 
apresentará, a duração da apresentação e o nome e 
contatos do servidor que ficará responsável pelas 
tratativas da solicitação e acompanhamento do artista ou 
grupo cultural.

§ 1º - O requerimento deve ser feito mediante ofício, 
assinado pelo titular da pasta solicitante e protocolado na 
recepção da Secult em prazo não inferior a 15 (quinze) 
dias anteriores à realização do evento.
§ 2º - A Secretaria de Cultura não será responsável pelo 
transporte e/ou alimentação da atração, ficando estes 
sob responsabilidade do solicitante, caso se façam 
necessários;

Art. 3º - Recebida a solicitação, o GABIS a encaminhará 
ao Núcleo de Produção da Secult que emitirá parecer 
sobre a disponibilidade da atração pretendida e 
conveniência do deferimento, que é ato exclusivo da 
Secretária.

Art. 4º - Deferida a solicitação, o requerente deverá 
entrar em contato com a ASCOM/Secult para obter 
informações sobre a origem da ação que possibilitou a 
liberação da atração artístico-cultural, bem como a régua 
de marcas da Secult e/ou do Conselho Municipal de 
Cultura, que deverão constar das peças de divulgação do 
evento. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se. 

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA DE CULTURA

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
a t r i b u i ç õ e s ,  h o m o l o g a  o  P R E G Ã O  -  N . º  
104/2021(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a 
Aquisição de materiais artísticos e escolares (apontador, 
caderno para caligrafia, caderno para desenho, caneta 
esferografica, tesoura tipo escolar, caneta hidrográfica, 
fita adesiva, gizão de cera, lápis de cor, massa de 
modelar, pasta classificador, pasta documento, pasta 
suspensa, conjunto de marcador, pincel marcador, 
reabastecedor para pincel), para atender a Rede de 
Saúde Mental da Secretaria de Saúde do município. 
LOTE 01: PROMINENTE FORNECEDOR: 2RA 
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA -EPP; 
VALOR GLOBAL: R$ 5.699,90 (cinco mil seiscentos e 
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noventa e nove reais e noventa centavos); LOTE 02: 
PROMINENTE FORNECEDOR: ALEA COMERCIAL 
LTDA EPP; VALOR GLOBAL: R$ 4.387,50 (quatro mil 
trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 
LOTE 03: REVOGADO; LOTE 04: REVOGADO; LOTE 
05:  REVOGADO ;  LOTE 06:  PROMINENTE 
FORNECEDOR: ALEA COMERCIAL LTDA EPP; VALOR 
GLOBAL: R$ 763,20 (setecentos e sessenta e três 
reais e vinte centavos) e LOTE 07: PROMINENTE 
FORNECEDOR: ALEA COMERCIAL LTDA EPP; VALOR 
GLOBAL: R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e 
cinquenta reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/12/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

CONTRATO N.º 0172/2021. 2RA COMERCIO 
VAREJISTA DE LIVROS LTDA -EPP, PREGÃO N.º 
104/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: é a 
Aquisição de materiais artísticos e escolares (apontador, 
caderno para caligrafia, caderno para desenho, caneta 
esferografica, tesoura tipo escolar, caneta hidrográfica, 
fita adesiva, gizão de cera, lápis de cor, massa de 
modelar, pasta classificador, pasta documento, pasta 
suspensa, conjunto de marcador, pincel marcador, 
reabastecedor para pincel), para atender a Rede de 
Saúde Mental da Secretaria de Saúde do município, com 
o VALOR GLOBAL de R$ 5.699,90 (cinco mil 
seiscentos e noventa e nove reais e noventa 
centavos)  referente ao LOTE 1 .  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.00; Fonte: 6102.000. DATA DA 
ASSINATURA: 09/12/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

CONTRATO N.º 0173/2021. ALEA COMERCIAL LTDA 
EPP, PREGÃO N.º 104/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: é a Aquisição de materiais artísticos 
e escolares (apontador, caderno para caligrafia, caderno 
para desenho, caneta esferografica, tesoura tipo escolar, 
caneta hidrográfica, fita adesiva, gizão de cera, lápis de 
cor, massa de modelar, pasta classificador, pasta 
documento, pasta suspensa, conjunto de marcador, 
pincel marcador, reabastecedor para pincel), para 
atender a Rede de Saúde Mental da Secretaria de Saúde 
do município, com valor de R$ 4.387,50 (quatro mil 
trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 
referente ao LOTE 2, R$ 763,20 (setecentos e sessenta 
e três reais e vinte centavos) referente ao LOTE 6 e R$ 
3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) 
referente ao LOTE 7, perfazendo o valor global de R$ 
8.600,70 (oito mil e seiscentos reais e setenta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Fonte: 
6102.000. DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde – SESAU, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0171/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 

continuidade das ações em saúde. LOTE 01- VALOR 
GLOBAL 5.997,00(cinco mil novecentos e noventa e sete 
rea i s ) ;  PROMINENTE FORNECEDOR:  MS 
HOSPITALAR EIRELI LOTE 02-FRACASSADA, LOTE 
03- DESERTO, LOTE 04- DESERTO,LOTE 05- 
DESERTO DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/12/2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0481/2021 – 
PREGÃO Nº 0171/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMINENTE 
FORNECEDOR: . LOTE MS HOSPITALAR EIRELI
DOIS: VALOR GLOBAL R$ 5.997,00(cinco mil 
novecentos e noventa e sete reais); conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAUDE. 

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  - PREGÃO Nº 0166/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL

Nas atas de registro de preços do Pregão nº 0166/2021 
(ELETRÔNICO) - COMPEL, publicado no Diário Oficial 
do Município de nº 1793 pagina 09 de 10 em dia 23 de 
novembro de 2021. 

ONDE SE LÊ :

LEIA- SE :
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ITEM 
CÓDIGO  

MATERIAL  
ESPECIFICAÇÃO  MARCA  UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  % DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO  

REGISTRADO  MERCADO  

01 81853  

ROSUVASTATIN
A CÁLCICA 20 
MG 
COMPRIMIDO  

RANBA
XY 

UN
D 

3000  1,999  2,032  1,62 

 

PROMITENTE FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL  
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

CNPJ 21.632.425/0001-93 

ENDEREÇO R DA BOLIVIA , 223 QUADRA: P; GALPAO: 1; 

BAIRRO 

GRANJAS 
RURAIS 
PRESIDEN
TE 
VARGAS 

CIDAD
E 

SALVADOR ESTADO BA 

CEP 41.230-195 
E-
MAIL 

 TELEFONE (71) 3292-0196 

NOME DO 
REPRESENTAN
TE LEGAL 

IVAN CALIXTO DE ALMEIDA CORREIA 
CPF 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

012.892.185-44 

ITE
M 

CÓDIGO 
MATERIA

L 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF 

QTD
E 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO 
MERCAD

O 

01 90233 
FENITOINA 50MG/ML 
SOLUÇÃO INJETAVEL 
AMPOLA COM 5ML 

HIPOLAB
OR 

UN
D 

500 3,598 3,94 8,68 

 

PROMITENTE FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL  
SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI 

CNPJ 21.632.425/0001-93 

ENDEREÇO R DA BOLIVIA , 223 QUADRA: P; GALPAO: 1; 

BAIRRO 

GRANJAS 
RURAIS 
PRESIDEN
TE 
VARGAS 

CIDAD
E 

SALVADOR ESTADO BA 

CEP 41.230-195 
E-
MAIL 

salvadormed@outlook.
com 

TELEFONE (71) 3292-0196 

NOME DO 
REPRESENTAN
TE LEGAL 

IVAN CALIXTO DE ALMEIDA CORREIA 
CPF 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

012.892.185-44 

ITE
M 

CÓDIGO 
MATERIA

L 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF 

QTD
E 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO 
MERCAD

O 

01 90233 

FENITOINA 50MG/ML 
SOLUÇÃO 
INJETAVEL AMPOLA 
COM 5ML 

HIPOLABO
R 

UN
D 

5.00
0 

3,598 3,94 8,68 

 



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
412/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA DFG CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
412/2019, originalmente firmado em 02 de outubro de 
2019, cujo objeto é o supracitado. DO ACRÉSCIMO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimos, na forma 
da planilha anexa, fica, através do presente Termo Aditivo, 
acrescido o valor de R$ 1.011.165,03 (um milhão, onze 
mil, cento e sessenta e cinco reais e três centavos) 
correspondente a 15% do valor do contrato. DA 
SUPRESSÃO: Tendo em vista a necessidade da 
alteração para supressão, na forma da planilha anexa, o 
instrumento original sofrerá uma redução que se perfaz 
no valor de R$1.011.165,03 (um milhão, onze mil, cento e 
sessenta e cinco reais e três centavos) correspondendo a 
15% do valor do contrato. DO VALOR GLOBAL: Em 
virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica também alterada a Cláusula Terceira do 
Contrato acima descrito, no entanto, o valor global do 
contrato permanece sem alteração, na ordem de R$ 
6.740.884,70 (seis milhões, setecentos e quarenta mil, 
oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos). 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivo não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 07 de Dezembro de 
2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. DFG CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 
CONTRATADA.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 307/2015 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A SRA. PATRÍCIA DE SOUZA EVANGELISTA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar as 
CLÁUSULAS SEGUNDAS (DO PRAZO) e TERCEIRA - 
DO PREÇO do Instrumento contratual nº 307/2015, 
firmado em 01 de Dezembro de 2015. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, a partir de 01 de Dezembro de 2021, 
passará a viger até 01 de Dezembro de 2022. DO 
REAJUSTE: Em virtude do Contrato original n° 307/2015 
prever a possibilidade de reajuste com base no IGPM 
acumulado, de ter como objeto uma Locação Imobiliária, 
que por sua natureza é de caráter continuado, 
considerando a prorrogação de praz Segunda do 
presente Termo Aditivo e os seus cinco aditivos já 
celebrados, o valor global anual estipulado para o referido 
Instrumento, após atualização, passa a ser de R$ 
43.778,40 (quarenta e três mil setecentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 25 
de Novembro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

MUNICÍPIO. PATRÍCIA DE SOUZA EVANGELISTA. 
LOCADORA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0419/2019 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA GUARAJUBA SHOPPING LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO do Instrumento 
contratual nº 0419/2019, firmado em 09 de outubro de 
2019, cujo objeto é o supracitado; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) 
meses, deste modo, a partir de 01 de novembro de 2021, 
passará a viger até 01 de novembro de 2022. DO PREÇO: 
Em virtude do Contrato original nº 0419/2019 ter como 
objeto uma Locação Imobiliária, que por sua natureza é de 
caráter continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda do presente Termo Aditiva, o 
valor global estipulado para o referido instrumento é de R$ 
362.455,20 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos 
e cinqüenta e cinco reais e vinte centavos), o qual 
permanece sem sofrer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
das Ações 2008 e 4019, Elemento 33903900 e Fontes 
6102000 e 0114000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termo aditivo não 
modificadas por este instrumento, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi estabelecido 
no presente instrumento, renunciando, expressamente, 
ao reajuste previsto no Contrato original nº 0419/2019 em 
sua Cláusula Sexta. DA ASSINATURA: Camaçari,-BA, 13 
de Outubro  de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. GUARAJUBA SHOPPING LTDA. 
LOCADORA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
N°193/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA SANJUAN 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
nº 193/2020, firmado originalmente em 27 de Janeiro de 
2020 cujo objeto é o supracitado. DO SALDO 
REMANESCENTE: Para a execução do serviço objeto 
do contrato ora aditivado, declaram as partes que existe 
um saldo remanescente no valor de R$ 1.049,364,09 (um 
milhão, quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais e nove centavos)., nada mais sendo devido à 
contratada além dessa importância para a conclusão do 
serviço contratado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 03 (três) 
meses, de modo que, passará a viger a partir de 02 de 
Outubro de 2021 até 02 de Janeiro de 2022. DA 
RATIFICACÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato 
originário, as quais não foram modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 01 de 
Outubro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO. SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATADA.
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PORTARIA Nº 156/2021
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

A b e r t u r a  d e  S i n d i c â n c i a  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
de Camaçari, para apuração dos fatos 
relatados no processo administrativo 
sob n.º 109/2021.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; 
Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de 
julho de 2007; Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013, 
Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 2007 e Lei Federal 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

RESOLVE

Art. 1º. Considerando a necessidade de apuração dos 
fatos relatados no processo administrativo sob n.º 
109/2021, determino a Abertura de Sindicância e 
apresentação do Relatório, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação;

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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