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desempenho de suas atribuições, na forma que for 
requerida;
II - coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar 
ações multissetoriais intragoverno, determinadas pelo 
Prefeito, para uma maior integração das ações 
governamentais;
III - coordenar a obtenção e preparação de material de 
informação e de apoio, junto às diferentes áreas de 
governo e promover a sua consolidação, a fim de assistir 
o Chefe do Poder Executivo nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades nacionais e 
estrangeiras;
IV - desenvolver mecanismos de cooperação e consulta 
entre as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de 
Camaçari para maior efetividade e unicidade de atuação;
V - instruir e manifestar-se nos processos e expedientes 
que lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder 
Executivo; e
VI - exercer encargos especiais que lhe forem 
acometidos pelo Chefe do Poder Executivo.

DO CHEFE DE SEGURANÇA ESPECIAL DO 
EXECUTIVO

Art. 4º - Compete ao Chefe da Segurança Especial do 
Executivo:

I - planejar, organizar, dirigir e executar as atividades de 
segurança pessoal do Chefe do Poder Executivo e de 
seus familiares;
II - assistir o Chefe do Poder Executivo no desempenho 
de suas atribuições constitucionais e legais e nos 
assuntos referentes a audiências e comunicações na 
participação em cerimônias civis, militares e 
eclesiásticas;
III - fazer levantamento e estudos de situações 
necessárias ao desenvolvimento normal das atividades 
de segurança pessoal durante as visitas do Chefe do 
Poder Executivo
IV - planejar, executar e supervisionar as operações 
especiais de segurança, em conjunto com as autoridades 
policiais e militares, os serviços de segurança 
aproximada, velada e ostensiva de autoridades e 
convidados da Prefeitura em visita oficial ao Município;
V - elaborar escala de acompanhamento em todos os 
atos presididos e locais visitados pelo Chefe do Poder 
Executivo; e
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

COMISSIONADOS COMUNS ÀS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS
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LEI N° 1700/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Define e consolida as atribuições dos 
cargos em comissão já existentes no 
âmbito da Administração Municipal de 
Camaçari e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, 
Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Ficam consolidadas nos termos desta Lei as 
atribuições concernentes aos cargos em comissão dos 
servidores vinculados à Administração Pública Direta do 
Município de Camaçari.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos previstas 
nessa lei não excluem as que constam das leis de criação 
dos órgãos da Administração Pública Municipal, bem como 
as previstas de forma expressa em atos regulamentares 
editados pelo Prefeito ou pelos Secretários Municipais. 

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS 

LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO 

DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - Compete ao Chefe de Gabinete do Prefeito:

I - assessorar o Prefeito Municipal na interlocução com os 
demais funcionários do Gabinete;
II - o gerenciamento de correspondências;
III - o controle da agenda do gabinete;
IV - o gerenciamento do atendimento ao público;
V - coordenar as atividades do Prefeito Municipal;
VI - interagir com as Coordenações;
VII - formular técnicas de gestão e metas para o gabinete do 
Prefeito Municipal; e
VIII - outras atribuições inerentes ao cargo.

DO ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO

Art. 3º - Compete ao Assessor Especial do Executivo:
I - assessorar o Chefe do Poder Executivo, contribuindo 
com subsídios técnicos para o processo decisório e 
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DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 5º - Aos Secretários Municipais compete, sem 
prejuízo de outras atividades especificadas em 
legislação própria, no âmbito de suas Secretarias: 

I - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer 
executar os serviços de sua Secretaria, de acordo com o 
planejamento geral da Administração;
II - expedir instruções para execução das leis e 
regulamentos;
III - apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e relatórios dos serviços de sua Secretaria;
IV - comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, 
quando convocado para, pessoalmente, prestar 
informações;
V - delegar atribuições aos seus subordinados;
VI - referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII - assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos 
de competência da Secretaria;
VIII - propor ao Chefe do Poder Executivo indicações 
para o provimento de cargo em comissão no âmbito da 
Secretaria;
IX - autorizar a realização de despesas, observando os 
limites previstos na legislação específica;
X - celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, 
mediante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem 
como acompanhar sua execução e propor alterações dos 
seus termos ou sua denúncia;
XI - expedir portarias e demais atos administrativos 
relativos a assuntos da Secretaria;
XII - orientar, supervisionar e avaliar as atividades de 
Entidade que lhe é vinculada;
XIII - aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos 
e cronogramas de execução e desembolso da 
Secretaria;
XIV - promover	medidas destinadas à obtenção	d e 	
recursos objetivando a implantação dos programas de 
trabalho da Secretaria;
XV - apresentar à autoridade competente o Plano 
Estratégico de sua Secretaria;
XVI - constituir comissões consultivas de especialistas ou 
grupos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre 
sua competência e duração;
XVII - apresentar, periodicamente, ou quando lhe for 
solicitado, relatório de sua gestão ao Chefe do Poder 
Executivo, indicando os resultados alcançados;
XVIII - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe 
forem delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;
XIX - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo 
anteprojetos de leis, decretos ou outros atos normativos 
elaborados pela Secretaria; e
XX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS SUBSECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Art. 6º - Aos Subsecretários Municipais compete, sem 
prejuízo de outras atividades especificadas em 
legislação própria, no âmbito de suas Secretarias.
I - assistir o Secretário em sua representação e contatos 
com organismos dos setores públicos e privados e com o 
público em geral;
II - auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação 
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das atividades da Secretaria;
III - orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades 
do Gabinete;
IV - propor ao Secretário medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 
projetos e atividades em execução na Secretaria, com 
vistas a sua otimização;
V - assistir o Secretário no despacho do expediente;
VI - auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento 
dos assuntos de sua atribuição;
VII - transmitir às Unidades da Secretaria as 
determinações, ordens e instruções do titular da Pasta;
VIII - exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos 
pelo Secretário;
IX - desempenhar outras funções inerentes ao cargo; e
X - substituir o Secretário na direção da Secretaria em 
suas ausências ou impedimentos.

DOS DIRETORES

Art. 7º - Aos Diretores compete, sem prejuízo do quanto 
especif icado em outros diplomas legais ou 
regulamentares:
I - assessorar o Secretário em suas decisões, nos 
assuntos inerentes à Diretoria e em outros que lhe forem 
atribuídos;
II - fixar objetivos e determinar prioridades na área de sua 
competência, obedecidas às políticas e diretrizes do 
Poder Executivo Municipal; 
III - programar, orientar, dirigir, coordenar, supervisionar, 
controlar e avaliar as atividades a cargo das unidades sob 
sua direção;
IV - exercer o controle e avaliação das ações, atividades e 
resultados da Diretoria, frente aos objetivos e metas 
traçados;
V - conduzir o processo do planejamento estratégico da 
sua área, em conjunto com as demais unidades 
subordinadas, definindo metas e estabelecendo 
indicadores de resultados;
VI - propor ao seu superior hierárquico medidas que julgar 
necessárias para maior aperfeiçoamento e eficiência dos 
programas,  pro je tos  e  a t iv idades sob sua 
responsabilidade; 
VII - acompanhar, quando no exercício da Diretoria 
Administrativo-Financeira, os assuntos ligados direta ou 
indiretamente às atividades financeiras, orçamentárias e 
econômicas da Secretaria, na forma da lei ou 
regulamento; e
VIII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS SUPERINTENDENTES

Art. 8º - Compete aos Superintendentes, no âmbito das 
suas respectivas Secretarias Municipais:

I - ter sob sua responsabilidade e direção a 
Superintendência, nas atividades desenvolvidas na sua 
área de atuação, visando seu perfeito funcionamento;
II - promover alinhamento entre as coordenadorias e 
gerências sob o seu comando, buscando implementar as 
diretrizes e estratégias do plano de governo municipal;
III - implementar e integrar processos de gestão entre as 
unidades administrativas da Secretaria;
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IV - assessorar o Secretário nas suas tarefas e no 
processo de tomada de decisões nas demandas 
relacionadas à finalidade da Superintendência;
V - cumprir e fazer cumprir as leis, normas, estatutos, 
instruções normativas e regimentos entre as 
coordenadorias e gerências sob a sua direção;
VI - participar da elaboração de leis, normas, estatutos e 
instruções normativas relacionadas à finalidade da 
Superintendência;
VII - coordenar a elaboração de estudos, indicadores e 
relatórios analíticos e submeter ao Gabinete do 
Secretário Municipal a que estiver vinculado 
periodicamente;
VIII - elaborar relatórios de performance mensais e 
anuais;
IX - participar da elaboração do planejamento e do 
orçamento anual da Secretaria a que estiver vinculado;
X - promover a devida retificação em processos quando 
houver contradição do entendimento técnico com a 
legislação vigente;
XI - homologar os atos proferidos pelas unidades 
funcionais subordinadas;
XII - delegar atribuições aos seus subordinados;
XIII - constituir comissões ou grupos de trabalho para 
promover estudos ou desenvolver atividades técnicas 
específicas;
XIV - controlar e inspecionar o andamento dos processos 
a fim de garantir que os expedientes sejam concluídos 
em conformidade com a legislação incidente; e
XV - exercer outras competências correlatas.

DOS COORDENADORES

Art. 9º - São atribuições dos Coordenadores, sem 
prejuízo de outras atividades especificadas em 
legislação própria:

I - orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela 
Coordenadoria, de acordo com as normas em vigor e 
diretrizes estabelecidas pelo Secretário;
II - assistir o Secretário em assuntos compreendidos na 
sua área de competência;
III - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do 
Secretário a proposta dos planos, programas e projetos a 
serem desenvolvidos pela Coordenadoria;
IV - propor ao Secretário a constituição de comissões ou 
grupos de trabalho, e a designação dos respectivos 
responsáveis para a execução de atividades especiais;
V - propor ao Secretário medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades 
sob sua coordenação, com vistas à otimização dos 
resultados;
VI - propor ao Secretário a celebração de convênios, 
ajustes, acordos e atos similares com órgãos e entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais na sua área de competência; 
VII - prestar ao Secretário, aos demais órgãos e setores 
da respectiva Secretaria, quando no exercício da 
coordenação de planejamento, orçamento e finanças, 
assistência técnica e serviços de consultoria e 
assessoramento em assuntos de natureza financeira, 
orçamentária e econômica, além de realizar o 
acompanhamento da execução orçamentária e da 
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sob sua coordenação, com vistas à otimização dos 
resultados;
VI - propor ao Secretário a celebração de convênios, 
ajustes, acordos e atos similares com órgãos e entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais na sua área de competência; 
VII - prestar ao Secretário, aos demais órgãos e setores 
da respectiva Secretaria, quando no exercício da 
coordenação de planejamento, orçamento e finanças, 
assistência técnica e serviços de consultoria e 
assessoramento em assuntos de natureza financeira, 
orçamentária e econômica, além de realizar o 
acompanhamento da execução orçamentária e da 

prestação anual de contas da Secretaria e emitir parecer 
técnico a respeito de assuntos ligados a questões 
orçamentárias, financeiras e econômicas, tudo na forma 
da lei ou regulamento; e
VIII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS GERENTES

Art. 10 - Compete aos Gerentes:

I - orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 
execução dos planos, programas, projetos e atividades 
da Gerência;
II - assessorar e prestar suporte técnico ao superior 
imediato em assuntos inerentes à gerência e em outros 
que lhe forem atribuídos;
III - gerenciar os trabalhos de sua unidade, fazendo 
cumprir as normas e determinações referentes a sua área 
de atuação;
IV - propor ao Coordenador, no âmbito de sua 
competência, a elaboração de normas e a adoção de 
medidas necessárias ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos;
V - assessorar o Coordenador, fornecendo os elementos 
necessários à formulação de diretrizes e ao 
estabelecimento de metas e programas da Gerência;
VI - apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho das suas 
atribuições, baseado em indicadores qualitativos e 
quantitativos; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS CHEFES DE SETOR

Art. 11 - Compete aos Chefes de Setor:

I - chefiar, supervisionar e controlar o setor a que estiver 

vinculado, orientando os servidores subordinados na 

execução dos serviços que lhe forem afetos;

II - exercer e retransmitir aos seus subordinados 

atividades pertinentes que lhe forem delegadas;

III - estabelecer metas de atuação e de organização do 

setor, de modo desempenhar com eficiência os serviços 

sob sua responsabilidade; 

IV - controlar a escala de serviços, bem como qualquer 

outra questão afeta aos serviços que chefia;

V - promover por todos os meios ao seu alcance o 

aperfeiçoamento dos serviços sob sua chefia;

VI - responsabilizar-se pelo desempenho eficiente e 

eficaz dos trabalhos que lhe são pertinentes; e

VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES CHEFES

Art. 12 - Compete aos Assessores Chefes:

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos; 
II - assessorar o Secretário por meio da elaboração e 
submissão, para aprovação, de proposta dos planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

prestação anual de contas da Secretaria e emitir parecer 
técnico a respeito de assuntos ligados a questões 
orçamentárias, financeiras e econômicas, tudo na forma 
da lei ou regulamento; e
VIII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS GERENTES

Art. 10 - Compete aos Gerentes:

I - orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 
execução dos planos, programas, projetos e atividades 
da Gerência;
II - assessorar e prestar suporte técnico ao superior 
imediato em assuntos inerentes à gerência e em outros 
que lhe forem atribuídos;
III - gerenciar os trabalhos de sua unidade, fazendo 
cumprir as normas e determinações referentes a sua área 
de atuação;
IV - propor ao Coordenador, no âmbito de sua 
competência, a elaboração de normas e a adoção de 
medidas necessárias ao bom desenvolvimento dos 
trabalhos;
V - assessorar o Coordenador, fornecendo os elementos 
necessários à formulação de diretrizes e ao 
estabelecimento de metas e programas da Gerência;
VI - apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho das suas 
atribuições, baseado em indicadores qualitativos e 
quantitativos; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS CHEFES DE SETOR

Art. 11 - Compete aos Chefes de Setor:

I - chefiar, supervisionar e controlar o setor a que estiver 

vinculado, orientando os servidores subordinados na 

execução dos serviços que lhe forem afetos;

II - exercer e retransmitir aos seus subordinados 

atividades pertinentes que lhe forem delegadas;

III - estabelecer metas de atuação e de organização do 

setor, de modo desempenhar com eficiência os serviços 

sob sua responsabilidade; 

IV - controlar a escala de serviços, bem como qualquer 

outra questão afeta aos serviços que chefia;

V - promover por todos os meios ao seu alcance o 

aperfeiçoamento dos serviços sob sua chefia;

VI - responsabilizar-se pelo desempenho eficiente e 

eficaz dos trabalhos que lhe são pertinentes; e

VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES CHEFES

Art. 12 - Compete aos Assessores Chefes:

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos; 
II - assessorar o Secretário por meio da elaboração e 
submissão, para aprovação, de proposta dos planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
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unidade;
III - propor ao Secretário medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 
projetos e atividades em execução na Secretaria, com 
vistas a sua otimização;
IV - encaminhar ao Secretário relatórios periódicos 
referentes às atividades da Unidade;
V - coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual 
da Secretaria;
VI - supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
pertinentes aos Sistemas Municipais nas funções de 
planejamento, gestão do orçamento, administração 
financeira e de promoção do desenvolvimento da 
administração; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSISTENTES DE SECRETÁRIO

Art. 13 - Compete aos Assistentes de Secretários:

I - assessorar o Secretário nas ações de planejamento, 
orientação, coordenação, controle, supervisão e 
avaliação da execução dos trabalhos e das atividades 
pertinentes à Unidade;
II - promover a instrução de processos, prestação de 
informações ou adoção de providências relativas à 
unidade;
III - assessorar o Secretário na expedição de instruções 
na área de sua competência; e
IV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES DE SECRETÁRIO

Art. 14 - São atribuições do Assessor de Secretário I e II: 

I - assessorar o Secretário em assuntos que lhe forem 
designados; 

II - assistir ao Secretário na organização e no 
funcionamento do Gabinete;
III - auxiliar o Secretário em suas relações político-
administrativas com a população, órgão e entidades 
públicas e privadas; 
IV - assessorar na elaboração da pauta de assuntos a 
serem discutidos e deliberados nas reuniões em que 
participe o Secretário;
V - auxiliar o preparo e recebimento de correspondências 
do Secretário e do seu Gabinete;
VI - assessorar o preparo dos expedientes a serem 
despachados ou assinados pelo Secretário;
VII - auxiliar o Secretário na execução de contatos com 
órgão, entidades e autoridades, mantendo atualizada a 
agenda diária; 
VIII - assessorar na manutenção e organização de 
arquivos de documentos, papéis e demais materiais de 
interesse da Secretaria;
IX - assistir o Secretário em viagens e visitas, 
promovendo as medidas necessárias para a sua 
realização;
X - realizar estudos e pesquisas de interesse da 
Secretaria;
XI - assessorar na tramitação de documentos, projetos, 
processos e demandas de interesse do Secretário, bem 
como transmitir aos servidores do Município as ordens e 

unidade;
III - propor ao Secretário medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 
projetos e atividades em execução na Secretaria, com 
vistas a sua otimização;
IV - encaminhar ao Secretário relatórios periódicos 
referentes às atividades da Unidade;
V - coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual 
da Secretaria;
VI - supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
pertinentes aos Sistemas Municipais nas funções de 
planejamento, gestão do orçamento, administração 
financeira e de promoção do desenvolvimento da 
administração; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSISTENTES DE SECRETÁRIO

Art. 13 - Compete aos Assistentes de Secretários:

I - assessorar o Secretário nas ações de planejamento, 
orientação, coordenação, controle, supervisão e 
avaliação da execução dos trabalhos e das atividades 
pertinentes à Unidade;
II - promover a instrução de processos, prestação de 
informações ou adoção de providências relativas à 
unidade;
III - assessorar o Secretário na expedição de instruções 
na área de sua competência; e
IV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES DE SECRETÁRIO

Art. 14 - São atribuições do Assessor de Secretário I e II: 

I - assessorar o Secretário em assuntos que lhe forem 
designados; 

II - assistir ao Secretário na organização e no 
funcionamento do Gabinete;
III - auxiliar o Secretário em suas relações político-
administrativas com a população, órgão e entidades 
públicas e privadas; 
IV - assessorar na elaboração da pauta de assuntos a 
serem discutidos e deliberados nas reuniões em que 
participe o Secretário;
V - auxiliar o preparo e recebimento de correspondências 
do Secretário e do seu Gabinete;
VI - assessorar o preparo dos expedientes a serem 
despachados ou assinados pelo Secretário;
VII - auxiliar o Secretário na execução de contatos com 
órgão, entidades e autoridades, mantendo atualizada a 
agenda diária; 
VIII - assessorar na manutenção e organização de 
arquivos de documentos, papéis e demais materiais de 
interesse da Secretaria;
IX - assistir o Secretário em viagens e visitas, 
promovendo as medidas necessárias para a sua 
realização;
X - realizar estudos e pesquisas de interesse da 
Secretaria;
XI - assessorar na tramitação de documentos, projetos, 
processos e demandas de interesse do Secretário, bem 
como transmitir aos servidores do Município as ordens e 

comunicados do Secretário.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor de 
Secretário I e II terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a complexidade 
e expertise demandadas para o desempenho das 
atividades a serem atribuídas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

DOS ASSESSORES ESPECIAIS DE RELAÇÕES 
INTERINSTITUCIONAIS 

Art. 15 - Compete aos Assessores Especiais de 
Relações Interinstitucionais: 

I - assessorar o Secretário no atendimento a 
representantes de outras instituições, buscando 
fortalecer a atuação do Poder Público Municipal em 
parceria com outros organismos sociais;
II - coordenar os trabalhos da Secretaria, em conjunto 
com o corpo técnico da Administração Municipal, nos 
processos de discussão e formulação de políticas 
interinstitucionais;
III - assessorar o Secretário nas ações de 
desenvolvimento das relações interinstitucionais, 
articulando estratégias para estabelecer parcerias em 
prol do interesse público; e
IV - exercer demais funções de assessoramento, 
chefia ou direção que lhe forem atribuídas pelo 
Secretário.

DOS ASSESSORES DO EXECUTIVO

Art. 16 - Aos Assessores do Executivo I e II compete, 
sem prejuízo de outras atividades especificadas em 
legislação própria:

I - assessorar diretamente o superior hierárquico em 
assuntos de sua especialização, elaborando 
pareceres, notas, minutas e informações;
II - assessorar o superior hierárquico na articulação 
com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais;
III - assessorar o superior hierárquico na elaboração 
de planos, programas e projetos relativos às funções 
de sua unidade;
IV - exercer encargos especiais que lhe forem 
cometidos pelo seu superior imediato; 
V - desempenhar outras atribuições inerentes ao 
cargo.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor do 
Executivo I e II terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a complexidade 
e expertise demandadas para o desempenho das 
atividades a serem atribuídas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

DOS ASSESSORES TÉCNICOS

Art. 17 - Compete aos Assessores Técnicos I e II:

I - assessorar o superior hierárquico em assuntos de 

comunicados do Secretário.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor de 
Secretário I e II terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a complexidade 
e expertise demandadas para o desempenho das 
atividades a serem atribuídas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

DOS ASSESSORES ESPECIAIS DE RELAÇÕES 
INTERINSTITUCIONAIS 

Art. 15 - Compete aos Assessores Especiais de 
Relações Interinstitucionais: 

I - assessorar o Secretário no atendimento a 
representantes de outras instituições, buscando 
fortalecer a atuação do Poder Público Municipal em 
parceria com outros organismos sociais;
II - coordenar os trabalhos da Secretaria, em conjunto 
com o corpo técnico da Administração Municipal, nos 
processos de discussão e formulação de políticas 
interinstitucionais;
III - assessorar o Secretário nas ações de 
desenvolvimento das relações interinstitucionais, 
articulando estratégias para estabelecer parcerias em 
prol do interesse público; e
IV - exercer demais funções de assessoramento, 
chefia ou direção que lhe forem atribuídas pelo 
Secretário.

DOS ASSESSORES DO EXECUTIVO

Art. 16 - Aos Assessores do Executivo I e II compete, 
sem prejuízo de outras atividades especificadas em 
legislação própria:

I - assessorar diretamente o superior hierárquico em 
assuntos de sua especialização, elaborando 
pareceres, notas, minutas e informações;
II - assessorar o superior hierárquico na articulação 
com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais;
III - assessorar o superior hierárquico na elaboração 
de planos, programas e projetos relativos às funções 
de sua unidade;
IV - exercer encargos especiais que lhe forem 
cometidos pelo seu superior imediato; 
V - desempenhar outras atribuições inerentes ao 
cargo.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor do 
Executivo I e II terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a complexidade 
e expertise demandadas para o desempenho das 
atividades a serem atribuídas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

DOS ASSESSORES TÉCNICOS

Art. 17 - Compete aos Assessores Técnicos I e II:

I - assessorar o superior hierárquico em assuntos de 
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natureza técnica;
II - emitir pareceres em matéria de natureza técnica, 
administrativa e econômico-financeira, de interesse da 
Administração, referentes à sua área de atuação, para 
subsidiar decisões superiores;
III - organizar o trabalho, objetivando assegurar o 
cumprimento de polit́icas, diretrizes, premissas baśicas e 
atribuiçoẽs previstas para sua aŕea de atuaçaõ;
IV - elaborar e propor minutas de atos normativos, 
regulamentares e procedimentais de interesse da área 
de atuaçaõ;
V - fazer o acompanhamento e a anaĺise sistemat́ica de 
normas e regulamentos relacionados à sua aŕea de 
atuaçaõ;
VI - acompanhar a tramitaçaõ e vigência de atos 
normativos de interesse de sua aŕea de atuaçaõ e 
sugerir, quando necessa ́rio, adequaço ̃es nos 
regulamentos dos novos procedimentos adotados pela 
Secretaria;
VII - interagir com as demais assessorias teć nicas e 
jurid́icas da Administração Pública, para promover a 
pertinência e a coerência das ações que envolvam 
mateŕias de sua aŕea de atuaçaõ;
VIII - oferecer subsid́ios para o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho, no âmbito de sua aŕea de lotaçaõ; 
e
IX - exercer outras atividades afins determinadas pelo 
superior hieraŕquico.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor Técnicos I e II 
terão suas definições de símbolos e remuneração 
diferenciadas conforme a complexidade e expertise 
demandadas para o desempenho das atividades a serem 
atribuídas, dentre aquelas descritas no caput deste 
artigo. 

DOS OFICIAIS DOS GABINETES 

Art. 18 - Compete aos Oficiais dos Gabinetes:

I - assessorar o Gabinete do Secretário a que estiver 
vinculado nas atividades de relações-públicas;
II - realizar o planejamento, a organização, a supervisão e 
o controle dos serviços pertinentes às atividades-fim e 
administrativas desenvolvidas pelos demais servidores 
lotados no Gabinete;
III - gerenciar os serviços de apoio geral que lhe forem 
atribuídos pelo superior imediato; e
IV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS

Art. 19 - Compete aos ocupantes dos cargos de 
Secretários Executivos I, II e III:

I - assessorar e supervisionar o funcionamento de grupos 
de trabalho e órgãos colegiados dentro das estruturas 
existentes nas Secretarias;
II - controlar a tramitação do expediente e da 
correspondência encaminhada a sua chefia imediata;
III - assessorar o seu superior hierárquico imediato na 
organização da sua agenda, além de receber e 
encaminhar pessoas e contatos;
IV - gerenciar informações: levantar informações, 

natureza técnica;
II - emitir pareceres em matéria de natureza técnica, 
administrativa e econômico-financeira, de interesse da 
Administração, referentes à sua área de atuação, para 
subsidiar decisões superiores;
III - organizar o trabalho, objetivando assegurar o 
cumprimento de polit́icas, diretrizes, premissas baśicas e 
atribuiçoẽs previstas para sua aŕea de atuaçaõ;
IV - elaborar e propor minutas de atos normativos, 
regulamentares e procedimentais de interesse da área 
de atuaçaõ;
V - fazer o acompanhamento e a anaĺise sistemat́ica de 
normas e regulamentos relacionados à sua aŕea de 
atuaçaõ;
VI - acompanhar a tramitaçaõ e vigência de atos 
normativos de interesse de sua aŕea de atuaçaõ e 
sugerir, quando necessa ́rio, adequaço ̃es nos 
regulamentos dos novos procedimentos adotados pela 
Secretaria;
VII - interagir com as demais assessorias teć nicas e 
jurid́icas da Administração Pública, para promover a 
pertinência e a coerência das ações que envolvam 
mateŕias de sua aŕea de atuaçaõ;
VIII - oferecer subsid́ios para o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho, no âmbito de sua aŕea de lotaçaõ; 
e
IX - exercer outras atividades afins determinadas pelo 
superior hieraŕquico.

Parágrafo único. Os cargos de Assessor Técnicos I e II 
terão suas definições de símbolos e remuneração 
diferenciadas conforme a complexidade e expertise 
demandadas para o desempenho das atividades a serem 
atribuídas, dentre aquelas descritas no caput deste 
artigo. 

DOS OFICIAIS DOS GABINETES 

Art. 18 - Compete aos Oficiais dos Gabinetes:

I - assessorar o Gabinete do Secretário a que estiver 
vinculado nas atividades de relações-públicas;
II - realizar o planejamento, a organização, a supervisão e 
o controle dos serviços pertinentes às atividades-fim e 
administrativas desenvolvidas pelos demais servidores 
lotados no Gabinete;
III - gerenciar os serviços de apoio geral que lhe forem 
atribuídos pelo superior imediato; e
IV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS

Art. 19 - Compete aos ocupantes dos cargos de 
Secretários Executivos I, II e III:

I - assessorar e supervisionar o funcionamento de grupos 
de trabalho e órgãos colegiados dentro das estruturas 
existentes nas Secretarias;
II - controlar a tramitação do expediente e da 
correspondência encaminhada a sua chefia imediata;
III - assessorar o seu superior hierárquico imediato na 
organização da sua agenda, além de receber e 
encaminhar pessoas e contatos;
IV - gerenciar informações: levantar informações, 

consultar outros órgãos, criar e manter atualizados 
bancos de dados, cobrar ações, respostas, relatórios, 
controlar cronogramas, prazos, direcionar informações, 
acompanhar processos, reproduzir documentos e 
confeccionar clippings;
V - assessorar o seu superior hierárquico imediato nas 
atividades de redação;
VI - assessorar, mediante designação expressa, o 
Secretário ou a autoridade incumbida da atribuição de 
ordenar despesas no exercício das atividades 
financeiras e orçamentárias ou outras afins, bem como 
naqueles voltados às áreas de controle interno;
VII - assessorar, no órgão a que estiverem vinculados, a 
organização, controle e manutenção dos arquivos;
VIII - assistir o superior hierárquico em reuniões, 
encontros e apresentações;
IX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Os cargos de Secretários Executivos I, 
II e III terão suas definições de símbolos e remuneração 
diferenciadas conforme a complexidade e expertise 
demandadas para o desempenho das atividades a serem 
atribuídas, dentre aquelas descritas no caput deste 
artigo. 

DOS SUPERVISORES DE SECRETARIA

Art. 20 - Compete aos Supervisores de Serviços das 
Secretarias:

I - administrar as equipes sob sua supervisão;
II - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas na realização de uma programação ou 
de projetos realizados no âmbito da respectiva 
secretaria;
III - oferecer orientação e assistência aos servidores na 
realização de suas atividades;
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva;
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos em 
desenvolvimento;
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento no âmbito da 
sua Secretaria;
VII - propor, implementar e acompanhar o desempenho 
operacional;
VIII - participar de elaboração e atualização de 
documentos inerentes a área de atuação;
IX - receber e monitorar a evolução das ordens de 
serviço;
X - providenciar e acompanhar o treinamento dos 
subordinados, visando mantê-los capacitados para a 
atividades do setor;
XI - supervisionar, organizar, comandar e controlar as 
atividades dos subordinados;
XII - elaborar plano de ação para correção de possíveis 
desvios;
XIII - analisar, desenvolver e recomendar técnicas para o 
desenvolvimento do setor;
XIV - realizar relatórios operacionais sobre as atividades 
do setor sob sua responsabilidade; e

consultar outros órgãos, criar e manter atualizados 
bancos de dados, cobrar ações, respostas, relatórios, 
controlar cronogramas, prazos, direcionar informações, 
acompanhar processos, reproduzir documentos e 
confeccionar clippings;
V - assessorar o seu superior hierárquico imediato nas 
atividades de redação;
VI - assessorar, mediante designação expressa, o 
Secretário ou a autoridade incumbida da atribuição de 
ordenar despesas no exercício das atividades 
financeiras e orçamentárias ou outras afins, bem como 
naqueles voltados às áreas de controle interno;
VII - assessorar, no órgão a que estiverem vinculados, a 
organização, controle e manutenção dos arquivos;
VIII - assistir o superior hierárquico em reuniões, 
encontros e apresentações;
IX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Os cargos de Secretários Executivos I, 
II e III terão suas definições de símbolos e remuneração 
diferenciadas conforme a complexidade e expertise 
demandadas para o desempenho das atividades a serem 
atribuídas, dentre aquelas descritas no caput deste 
artigo. 

DOS SUPERVISORES DE SECRETARIA

Art. 20 - Compete aos Supervisores de Serviços das 
Secretarias:

I - administrar as equipes sob sua supervisão;
II - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas na realização de uma programação ou 
de projetos realizados no âmbito da respectiva 
secretaria;
III - oferecer orientação e assistência aos servidores na 
realização de suas atividades;
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva;
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos em 
desenvolvimento;
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento no âmbito da 
sua Secretaria;
VII - propor, implementar e acompanhar o desempenho 
operacional;
VIII - participar de elaboração e atualização de 
documentos inerentes a área de atuação;
IX - receber e monitorar a evolução das ordens de 
serviço;
X - providenciar e acompanhar o treinamento dos 
subordinados, visando mantê-los capacitados para a 
atividades do setor;
XI - supervisionar, organizar, comandar e controlar as 
atividades dos subordinados;
XII - elaborar plano de ação para correção de possíveis 
desvios;
XIII - analisar, desenvolver e recomendar técnicas para o 
desenvolvimento do setor;
XIV - realizar relatórios operacionais sobre as atividades 
do setor sob sua responsabilidade; e
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DOS SUPERVISORES DE SERVIÇOS

Art. 21 - Compete aos Supervisores de Serviços, no 
âmbito de cada Órgão Municipal:

I - supervisionar os serviços prestados na sua unidade, 
adotando as medidas que lhe forem determinadas para o 
bom funcionamento dos serviços públicos;
II - prestar, no âmbito do trabalho de supervisão, a 
orientação e assistência aos servidores públicos e 
usuários dos serviços públicos, de forma a garantir a 
máxima eficiência no seu setor;
III - assessorar a chefia imediata no trabalho de 
qualificação continuada dos serviços prestados, com a 
proposição de medidas voltadas à melhoria da estrutura 
física e qualificação de pessoal;
IV - realizar relatórios operacionais sobre as atividades 
do setor sob sua responsabilidade;
V - assessorar a chefia na distribuição e fiscalização de 
tarefas para a equipe de serviços, conforme delegação 
das atividades para cada profissional.

 DOS SUPERVISORES COMUNITÁRIOS

Art. 22 - Compete ao supervisor comunitário:

I - supervisionar as atividades desenvolvidas pelos 
órgãos e entidades do Município nos seus respectivos 
Distritos;
II - promover a articulação comunitária necessária para a 
execução de serviços públicos nos Distritos do 
Município;
III - receber e registrar solicitações das comunidades 
residentes nos Distritos do Município, referentes à 
prestação de serviços públicos, e encaminhá-las aos 
órgãos e entidades responsáveis pelos respectivos 
serviços;
IV - analisar o impacto dos resultados obtidos com a 
prestação de serviços municipais nos Distritos do 
Município;
V - elaborar relatórios por área distrital, demonstrando o 
andamento dos serviços na área de esfera de sua 
jurisdição; e
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

TÍTULO II
DOS CARGOS COMISSIONADOS ESPECÍFICOS 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO

Art. 23 - Compete ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação:
I - promover a direção dos trabalhos referentes aos 
processos licitatórios, abertura das sessões públicas e, 
proclamação dos resultados;
II - planejar a estrutura e rotinas do setor, de forma a 
otimizar a estrutura técnica e de pessoal de acordo com a 
demanda de processos licitatórios exigida pela 
Administração Pública Municipal;

DOS SUPERVISORES DE SERVIÇOS

Art. 21 - Compete aos Supervisores de Serviços, no 
âmbito de cada Órgão Municipal:

I - supervisionar os serviços prestados na sua unidade, 
adotando as medidas que lhe forem determinadas para o 
bom funcionamento dos serviços públicos;
II - prestar, no âmbito do trabalho de supervisão, a 
orientação e assistência aos servidores públicos e 
usuários dos serviços públicos, de forma a garantir a 
máxima eficiência no seu setor;
III - assessorar a chefia imediata no trabalho de 
qualificação continuada dos serviços prestados, com a 
proposição de medidas voltadas à melhoria da estrutura 
física e qualificação de pessoal;
IV - realizar relatórios operacionais sobre as atividades 
do setor sob sua responsabilidade;
V - assessorar a chefia na distribuição e fiscalização de 
tarefas para a equipe de serviços, conforme delegação 
das atividades para cada profissional.

 DOS SUPERVISORES COMUNITÁRIOS

Art. 22 - Compete ao supervisor comunitário:

I - supervisionar as atividades desenvolvidas pelos 
órgãos e entidades do Município nos seus respectivos 
Distritos;
II - promover a articulação comunitária necessária para a 
execução de serviços públicos nos Distritos do 
Município;
III - receber e registrar solicitações das comunidades 
residentes nos Distritos do Município, referentes à 
prestação de serviços públicos, e encaminhá-las aos 
órgãos e entidades responsáveis pelos respectivos 
serviços;
IV - analisar o impacto dos resultados obtidos com a 
prestação de serviços municipais nos Distritos do 
Município;
V - elaborar relatórios por área distrital, demonstrando o 
andamento dos serviços na área de esfera de sua 
jurisdição; e
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

TÍTULO II
DOS CARGOS COMISSIONADOS ESPECÍFICOS 

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO

Art. 23 - Compete ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação:
I - promover a direção dos trabalhos referentes aos 
processos licitatórios, abertura das sessões públicas e, 
proclamação dos resultados;
II - planejar a estrutura e rotinas do setor, de forma a 
otimizar a estrutura técnica e de pessoal de acordo com a 
demanda de processos licitatórios exigida pela 
Administração Pública Municipal;

III - editar, dentro de suas competências, atos 
administrat ivos voltados à padronização de 
procedimentos e estabelecimento de instrumentos de 
controle interno; e
IV - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DO COORDENADOR DA JUNTA MÉDICA OFICIAL

Art. 24 - Ao Coordenador da Junta Médica Oficial (JMO) 
compete:

I - coordenar as rotinas administrativas, o planejamento 
estratégico e a gestão dos recursos organizacionais, 
sejam estes materiais, patrimoniais, financeiros, 
tecnológicos ou humanos relativas à JMO;
II - coordenar a equipe e as atividades, o controle, a 
análise e o planejamento do fluxo de atividades e 
processos da área, desenhar as políticas e processos 
criando os fluxos da área, elaborar e implantar 
procedimentos e políticas administrativas da JMO;
III - garantir a realização de todas as atividades, 
acompanhar e analisar todos os indicadores da área e 
criação de plano de ação de forma a garantir o alcance 
das metas da JMO;
IV - realizar reunião mensal com a equipe para 
acompanhamento das tarefas e desempenho dos 
indicadores através do painel de bordo;
V - tomar decisões com base em relatórios gerenciais; e
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS GERENTES DA JUNTA MÉDICA

Art. 25. Aos Gerentes da Junta Médica compete:

I - orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 
execução das gerências integrantes da Junta Médica 
Oficial;
II - assessorar e prestar suporte técnico ao superior 
imediato em assuntos inerentes à gerência e em outros 
que lhe forem atribuídos;
III - gerenciar os trabalhos de sua unidade, fazendo 
cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;
IV - propor ao Coordenador da Junta Médica Oficial, no 
âmbito de sua competência, a elaboração de normas e a 
adoção  de  med idas  necessá r i as  ao  bom 
desenvolvimento dos trabalhos;
V - assessorar o Coordenador, fornecendo os elementos 
necessários à formulação de diretrizes e ao 
estabelecimento de metas e programas da Gerência;
VI - apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho das suas 
atribuições, baseado em indicadores qualitativos e 
quantitativos; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DO CHEFE DE EQUIPE PERICIAL

Art. 26 - Ao Chefe de Equipe Pericial compete:
I - planejar, coordenar e controlar os serviços de perícia 
médica oficial dos servidores municipais, para fins de 
admissão, readaptação, afastamentos, aposentadoria 
por invalidez, reversão e assuntos referentes à pensão e 
outros, previstos na presente Lei, executados pela Junta 
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análise e o planejamento do fluxo de atividades e 
processos da área, desenhar as políticas e processos 
criando os fluxos da área, elaborar e implantar 
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criação de plano de ação de forma a garantir o alcance 
das metas da JMO;
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execução das gerências integrantes da Junta Médica 
Oficial;
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área de atuação;
IV - propor ao Coordenador da Junta Médica Oficial, no 
âmbito de sua competência, a elaboração de normas e a 
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quantitativos; e
VII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DO CHEFE DE EQUIPE PERICIAL

Art. 26 - Ao Chefe de Equipe Pericial compete:
I - planejar, coordenar e controlar os serviços de perícia 
médica oficial dos servidores municipais, para fins de 
admissão, readaptação, afastamentos, aposentadoria 
por invalidez, reversão e assuntos referentes à pensão e 
outros, previstos na presente Lei, executados pela Junta 
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Médica Oficial;
II - encaminhar à Plenária da Junta Médica, para sua 
apreciação, os recursos de decisões de Médicos Peritos 
da JMO;
III - convocar o plenário da Junta Médica ordinariamente, 
uma vez por mês;
IV - convocar o plenário da Junta Médica 
extraordinariamente; e
V - exercer outras competências correlatas.

DO CHEFE DE EQUIPE TÉCNICA DE SEGURANÇA 
E MEDICINA DO TRABALHO

Art. 27 - Ao Chefe de Equipe Técnica de Segurança e 
Medicina do Trabalho:

I - planejar, supervisionar, coordenar e acompanhar a 
execução do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e outros específicos de 
segurança e medicina do trabalho;
II - elaborar, com a participação dos servidores da 
Gerência, o plano de trabalho da gerência em 
conformidade com a legislação aplicável, monitorando o 
cumprimento das metas estabelecidas, propondo ajustes 
e avaliando resultados por meio de indicadores de 
desempenho;
III - coordenar inspeções e auditorias de segurança e 
medicina do trabalho, identificando e analisando os 
riscos e perigos dos locais de trabalho;
IV - coordenar a investigação e a análise de incidentes 
(acidentes e quase acidentes) nos locais de trabalho;
V - coordenar a emissão de laudos ou pareceres técnicos 
sobre segurança e medicina do trabalho;
VI - formular, planejar, coordenar, apoiar, acompanhar e 
avaliar a implantação e implementação das ações 
relacionadas ao gerenciamento dos riscos à segurança e 
a saúde dos colaboradores no âmbito do município de 
Camaçari, com a finalidade de promover a segurança e 
preservar a saúde o meio ambiente;
VII - estabelecer parcerias e cooperação técnica com os 
órgãos e setores municipal a fim de otimizar as ações de 
segurança e de medicina do trabalho;
VIII - promover a busca de qualificação dos membros 
integrantes da equipe de trabalho;
IX - produzir indicadores para o acompanhamento da 
execução do Plano de trabalho da equipe;
X - Gestão de Desenvolvimento Sustentável (PDDS) da 
GESMT;
XI - manter sistemática apropriada para assegurar a 
coleta, o armazenamento e a atualização da legislação 
de segurança e medicina do trabalho;
XII - coordenar a gestão dos equipamentos de proteção 
individual (EPI) e dos equipamentos de proteção coletiva 
(EPC) indicados para os colaboradores;
XIII - coordenar a realização de mapeamento dos riscos 
relacionados aos processos de trabalho nos 
estabelecimentos, envolvendo a estrutura física, 
recursos materiais e recursos humanos;
XIV - planejar e realizar programas de treinamentos e 
campanhas educativas, visando preservar a saúde e 
proteger a integridade dos colaboradores;
XV - realizar análise de projetos, emitir pareceres e 
prestar assessoria técnica aos órgãos e setores do 
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município, quando solicitado;
XVI - dar suporte técnico à área trabalhista (questões 
como insalubridade, periculosidade, danos morais 
relativos a acidentes e doenças do trabalho);
XVII - dar suporte técnico à Comissão interna de 
Acidentes;
XVIII - garantir a aplicação da legislação de segurança e 
saúde do trabalho e das normas municipais afins em 
todos os locais de trabalho;
XIX - coordenar os trabalhos relacionados à organização 
e manutenção atualizada das coleções sobre a 
legislação federal, estadual e municipal referentes à 
segurança e a medicina do trabalho;
XX - planejar, promover, dirigir, supervisionar e 
coordenar a emissão de pareceres técnicos elaborados 
pelos profissionais integrantes da GESMT;
XXI - zelar pela guarda, conservação, higiene e 
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente;
XXII - desenvolver estudos e pesquisas sobre a 
segurança e saúde dos colaboradores; e
XXIII - participar de grupos de trabalho e/ou reuniões 
com órgãos e setores da Prefeitura ou com outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnicos científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho da área.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DA SAÚDE

DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DA 
SAÚDE

Art 28 - São atribuições dos Coordenadores da 
Secretaria da Saúde, sem prejuízo de outras atividades 
especificadas em legislação própria:

I - orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela 
Coordenadoria, de acordo com as normas em vigor e 
diretrizes estabelecidas pelo Secretário da Saúde;
II - assistir o Secretário da Saúde em assuntos 
compreendidos na sua área de competência;
III - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do 
Secretário da Saúde a proposta dos planos, programas e 
projetos a serem desenvolvidos pela Coordenadoria;
IV - propor ao Secretário da Saúde a constituição de 
comissões ou grupos de trabalho, e a designação dos 
respectivos responsáveis para a execução de atividades 
especiais;
V - propor ao Secretário da Saúde medidas destinadas 
ao aperfeiçoamento dos programas, projetos e 
atividades sob sua coordenação, com vistas à 
otimização dos resultados;
VI - propor ao Secretário da Saúde a celebração de 
convênios, ajustes, acordos e atos similares com órgãos 
e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras 
e internacionais na sua área de competência; e
VIII - desempenhar outras atribuições inerentes ao 
cargo.

município, quando solicitado;
XVI - dar suporte técnico à área trabalhista (questões 
como insalubridade, periculosidade, danos morais 
relativos a acidentes e doenças do trabalho);
XVII - dar suporte técnico à Comissão interna de 
Acidentes;
XVIII - garantir a aplicação da legislação de segurança e 
saúde do trabalho e das normas municipais afins em 
todos os locais de trabalho;
XIX - coordenar os trabalhos relacionados à organização 
e manutenção atualizada das coleções sobre a 
legislação federal, estadual e municipal referentes à 
segurança e a medicina do trabalho;
XX - planejar, promover, dirigir, supervisionar e 
coordenar a emissão de pareceres técnicos elaborados 
pelos profissionais integrantes da GESMT;
XXI - zelar pela guarda, conservação, higiene e 
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente;
XXII - desenvolver estudos e pesquisas sobre a 
segurança e saúde dos colaboradores; e
XXIII - participar de grupos de trabalho e/ou reuniões 
com órgãos e setores da Prefeitura ou com outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, 
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnicos científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho da área.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DA SAÚDE

DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DA 
SAÚDE

Art 28 - São atribuições dos Coordenadores da 
Secretaria da Saúde, sem prejuízo de outras atividades 
especificadas em legislação própria:

I - orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela 
Coordenadoria, de acordo com as normas em vigor e 
diretrizes estabelecidas pelo Secretário da Saúde;
II - assistir o Secretário da Saúde em assuntos 
compreendidos na sua área de competência;
III - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do 
Secretário da Saúde a proposta dos planos, programas e 
projetos a serem desenvolvidos pela Coordenadoria;
IV - propor ao Secretário da Saúde a constituição de 
comissões ou grupos de trabalho, e a designação dos 
respectivos responsáveis para a execução de atividades 
especiais;
V - propor ao Secretário da Saúde medidas destinadas 
ao aperfeiçoamento dos programas, projetos e 
atividades sob sua coordenação, com vistas à 
otimização dos resultados;
VI - propor ao Secretário da Saúde a celebração de 
convênios, ajustes, acordos e atos similares com órgãos 
e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras 
e internacionais na sua área de competência; e
VIII - desempenhar outras atribuições inerentes ao 
cargo.



SUPERVISORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 29 - Compete aos Supervisores da Secretaria de 
Saúde:
I - supervisionar os serviços prestados na sua unidade, 
adotando as medidas que lhe forem determinadas para o 
bom funcionamento dos serviços públicos;
II - prestar, no âmbito do trabalho de supervisão, a 
orientação e assistência aos servidores públicos e 
usuários dos serviços públicos, de forma a garantir a 
máxima eficiência no seu setor;
III - assegurar a manutenção das estruturas físicas na 
realização de uma programação ou de projetos 
realizados no âmbito da Secretaria a qual se encontra 
vinculado;
IV - assessorar a chefia imediata no trabalho de 
qualificação continuada dos serviços prestados, com a 
proposição de medidas voltadas à melhoria da estrutura 
física e qualificação de pessoal;
V - realizar relatórios operacionais sobre as atividades do 
setor sob sua responsabilidade;
VI - assessorar a chefia na distribuição e fiscalização de 
tarefas para a equipe de serviços, conforme delegação 
das atividades para cada profissional.

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 30 - Ao Assessor Administrativo compete:

I - exercer a gerência dos serviços administrativos do 
Gabinete do Secretário de Saúde:
II - organizar e controlar os programas e avaliar 
resultados para assegurar tramitações rápidas de 
informação entre as diversas unidades;
III - coordenar e normatizar a implantação de 
processos de modernização administrativa, 
art iculando as funções de racionalização, 
organização, sistemas e métodos;
IV - promover a articulação com todas as Diretorias e 
setores administrativos da Secretaria de Saúde e 
Distritos Sanitários de Saúde, objetivando atuação 
ordenada dos serviços e atividades específicas 
desenvolvidos por este órgão;
V - elaborar as minutas dos atos oficiais a serem 
e d i t a d o s  p e l o s  S e c r e t á r i o  d e  S a ú d e ,  
responsabilizando-se pela sua publicação na 
imprensa oficial; 
VI - organizar os eventos da Secretaria de Saúde 
juntamente com o Assessor de Comunicação, dando 
os encaminhamentos administrativos e de divulgação 
necessários; 
VII - orientar, supervisionar, dirigir e controlar as 
atividades da Coordenadoria Administrativa das 
Unidades e Distritos Sanitários; 
VIII - sugerir, coordenar e acompanhar projetos e 
iniciativas de inovação no modelo de gestão e na 
modernização do ordenamento institucional setorial, 
com vistas a garantir a manutenção desse processo 
face às condições e mudanças; 
IX - promover estudos e análises, visando a garantir a 
c o n s t a n t e  c a p a c i d a d e  i n s t i t u c i o n a l  d e  
redirecionamento e mudança, em função da eficiência 
e eficácia, propondo por escrito a adoção de medidas 
técnicas objetivando maior celeridade dos serviços 

SUPERVISORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 29 - Compete aos Supervisores da Secretaria de 
Saúde:
I - supervisionar os serviços prestados na sua unidade, 
adotando as medidas que lhe forem determinadas para o 
bom funcionamento dos serviços públicos;
II - prestar, no âmbito do trabalho de supervisão, a 
orientação e assistência aos servidores públicos e 
usuários dos serviços públicos, de forma a garantir a 
máxima eficiência no seu setor;
III - assegurar a manutenção das estruturas físicas na 
realização de uma programação ou de projetos 
realizados no âmbito da Secretaria a qual se encontra 
vinculado;
IV - assessorar a chefia imediata no trabalho de 
qualificação continuada dos serviços prestados, com a 
proposição de medidas voltadas à melhoria da estrutura 
física e qualificação de pessoal;
V - realizar relatórios operacionais sobre as atividades do 
setor sob sua responsabilidade;
VI - assessorar a chefia na distribuição e fiscalização de 
tarefas para a equipe de serviços, conforme delegação 
das atividades para cada profissional.

DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Art. 30 - Ao Assessor Administrativo compete:

I - exercer a gerência dos serviços administrativos do 
Gabinete do Secretário de Saúde:
II - organizar e controlar os programas e avaliar 
resultados para assegurar tramitações rápidas de 
informação entre as diversas unidades;
III - coordenar e normatizar a implantação de 
processos de modernização administrativa, 
art iculando as funções de racionalização, 
organização, sistemas e métodos;
IV - promover a articulação com todas as Diretorias e 
setores administrativos da Secretaria de Saúde e 
Distritos Sanitários de Saúde, objetivando atuação 
ordenada dos serviços e atividades específicas 
desenvolvidos por este órgão;
V - elaborar as minutas dos atos oficiais a serem 
e d i t a d o s  p e l o s  S e c r e t á r i o  d e  S a ú d e ,  
responsabilizando-se pela sua publicação na 
imprensa oficial; 
VI - organizar os eventos da Secretaria de Saúde 
juntamente com o Assessor de Comunicação, dando 
os encaminhamentos administrativos e de divulgação 
necessários; 
VII - orientar, supervisionar, dirigir e controlar as 
atividades da Coordenadoria Administrativa das 
Unidades e Distritos Sanitários; 
VIII - sugerir, coordenar e acompanhar projetos e 
iniciativas de inovação no modelo de gestão e na 
modernização do ordenamento institucional setorial, 
com vistas a garantir a manutenção desse processo 
face às condições e mudanças; 
IX - promover estudos e análises, visando a garantir a 
c o n s t a n t e  c a p a c i d a d e  i n s t i t u c i o n a l  d e  
redirecionamento e mudança, em função da eficiência 
e eficácia, propondo por escrito a adoção de medidas 
técnicas objetivando maior celeridade dos serviços 

desenvolvidos pela Secretaria; 
X - avaliar a utilização adequada do material e 
processamento das demais atividades dentro da 
respectiva política de ação; e
XI - desenvolver atividades e prestar assessoramento 
em processos ou trabalhos atinentes às áreas 
administrativa, contábil, financeira, orçamentárias 
outras afins, bem como naqueles voltados às áreas de 
controle interno.
 

DO ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 

Art. 31 - Compete ao Assessoria de Controle interno:

I - prestar assessoramento na formulação de diretrizes e 

na definição de prioridades da Secretaria;
II - assessorar o Secretário de Saúde no processo de 
elaboração de prestação de contas referentes à 
execução orçamentária e financeira da Secretaria, 
disponibilizando-o para os órgãos de controle interno e 
externo, de acordo com a legislação vigente;

II - coordenar a elaboração do plano de trabalho da 

Secretaria;

III - assessorar o Secretário na celebração de convênios, 

acordos e contratos com instituições públicas e privadas, 

nacionais, estrangeiras e internacionais e acompanhar 

sua execução;

IV - elaborar, em articulação com a Gerência 

Administrativa e Financeira, as propostas orçamentárias 

da Secretaria;

V - exercer o acompanhamento da execução 

orçamentária e extraorçamentária e proceder às 

alterações do orçamento, em articulação com a Gerência 

Administrativa e Financeira;

VI - exercer a supervisão, o acompanhamento e a 

avaliação dos planos, programas, projetos e atividades 

da secretaria;

VII - identificar, em articulação com órgãos competentes, 

agências e fontes de financiamento para captação de 

recursos financeiros destinados à implantação de 

programas e projetos vinculados à secretaria;

VIII - executar política de informática no âmbito da 

Superintendência;

IX - administrar e controlar os recursos e o parque 

tecnológico de informática; e 
X - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES DE TESOURARIA

Art. 32 - Compete aos Assessores de Tesouraria:

I - assessorar o Secretário nas operações de crédito, 
investimento e serviços bancários, obedecendo normas 
externas, emanadas de órgãos governamentais, e 
internas, do município;
II - coordenar o funcionamento da gestão administrativa 
do Fundo Municipal de Saúde – FMS;
III - proceder ao registros dos atos e fatos administrativos 

desenvolvidos pela Secretaria; 
X - avaliar a utilização adequada do material e 
processamento das demais atividades dentro da 
respectiva política de ação; e
XI - desenvolver atividades e prestar assessoramento 
em processos ou trabalhos atinentes às áreas 
administrativa, contábil, financeira, orçamentárias 
outras afins, bem como naqueles voltados às áreas de 
controle interno.
 

DO ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 

Art. 31 - Compete ao Assessoria de Controle interno:

I - prestar assessoramento na formulação de diretrizes e 

na definição de prioridades da Secretaria;
II - assessorar o Secretário de Saúde no processo de 
elaboração de prestação de contas referentes à 
execução orçamentária e financeira da Secretaria, 
disponibilizando-o para os órgãos de controle interno e 
externo, de acordo com a legislação vigente;

II - coordenar a elaboração do plano de trabalho da 

Secretaria;

III - assessorar o Secretário na celebração de convênios, 

acordos e contratos com instituições públicas e privadas, 

nacionais, estrangeiras e internacionais e acompanhar 

sua execução;

IV - elaborar, em articulação com a Gerência 

Administrativa e Financeira, as propostas orçamentárias 

da Secretaria;

V - exercer o acompanhamento da execução 

orçamentária e extraorçamentária e proceder às 

alterações do orçamento, em articulação com a Gerência 

Administrativa e Financeira;

VI - exercer a supervisão, o acompanhamento e a 

avaliação dos planos, programas, projetos e atividades 

da secretaria;

VII - identificar, em articulação com órgãos competentes, 

agências e fontes de financiamento para captação de 

recursos financeiros destinados à implantação de 

programas e projetos vinculados à secretaria;

VIII - executar política de informática no âmbito da 

Superintendência;

IX - administrar e controlar os recursos e o parque 

tecnológico de informática; e 
X - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS ASSESSORES DE TESOURARIA

Art. 32 - Compete aos Assessores de Tesouraria:

I - assessorar o Secretário nas operações de crédito, 
investimento e serviços bancários, obedecendo normas 
externas, emanadas de órgãos governamentais, e 
internas, do município;
II - coordenar o funcionamento da gestão administrativa 
do Fundo Municipal de Saúde – FMS;
III - proceder ao registros dos atos e fatos administrativos 
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da gestão do Fundo Municipal de Saúde; 
IV - prestar assessoria relacionada aos controles diários 
dos extratos bancários conferindo pagamentos e 
recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das 
linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos 
onerosa possível ou rentabilidades por meio dos 
investimentos; e
V - assessorar o Secretário nas demais atividades 
relacionadas à tesouraria da Secretaria. 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Art. 33 - Ao Assessor de Comunicação compete:

I - planejar, coordenar e acompanhar, em estreita 

cooperação com órgãos e entidades da administração 

pública municipal, a política de comunicação social em 

saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pelo Gabinete do Secretário; 

II - coordenar a elaboração dos planos de comunicação 

para as ações da Secretaria de Saúde;

III - zelar pela fidedignidade e eficiência na transmissão 

das informações divulgadas pela Secretaria de Saúde; 

IV - coordenar o planejamento das ações estratégicas de 

divulgação das ações, campanhas e programas 

desenvolvidos pela Secretaria de Saúde; 

V - programar e coordenar a participação da SESAU em 

simpósios, seminários, congressos, feiras e outros 

eventos, juntamente com Assessor Administrativo;  

VI - fomentar a rede de comunicação interna da SESAU, 

buscando a integração entre as áreas; 

VII - gerenciar o portal eletrônico da Secretaria de Saúde 

na Internet, definindo padrões e normas para a inserção 

de conteúdos, de acordo com aquelas estabelecidas pelo 

Gabinete do Secretário;  

VIII - conduzir e supervisionar a elaboração, 

diagramação, produção e distribuição de folhetos, 

folders, livretos, catálogos, banners ou qualquer outro 

material gráfico de informação das atividades da SESAU; 

IX - manter articulação com Secretaria de Governo, 

através das Coordenações de Comunicação e de 

Eventos; 

X - manter articulação com os diversos órgãos da 

imprensa escrita, televisada, radiofônica e a propagada 

através da internet; 

XI - veicular as principais notícias e matérias da SESAU 

nas redes sociais; 
XII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo..

ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 34 - Ao Assessor de Apoio Administrativo compete:

I - assessorar o Secretário e o Subsecretário de Saúde na 
organização da sua agenda e dos seus compromissos; 
II - coordenar o fluxo, a organização e a conferência das 
documentações e correspondências físicas e digitais do 

da gestão do Fundo Municipal de Saúde; 
IV - prestar assessoria relacionada aos controles diários 
dos extratos bancários conferindo pagamentos e 
recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das 
linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos 
onerosa possível ou rentabilidades por meio dos 
investimentos; e
V - assessorar o Secretário nas demais atividades 
relacionadas à tesouraria da Secretaria. 

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Art. 33 - Ao Assessor de Comunicação compete:

I - planejar, coordenar e acompanhar, em estreita 

cooperação com órgãos e entidades da administração 

pública municipal, a política de comunicação social em 

saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pelo Gabinete do Secretário; 

II - coordenar a elaboração dos planos de comunicação 

para as ações da Secretaria de Saúde;

III - zelar pela fidedignidade e eficiência na transmissão 

das informações divulgadas pela Secretaria de Saúde; 

IV - coordenar o planejamento das ações estratégicas de 

divulgação das ações, campanhas e programas 

desenvolvidos pela Secretaria de Saúde; 

V - programar e coordenar a participação da SESAU em 

simpósios, seminários, congressos, feiras e outros 

eventos, juntamente com Assessor Administrativo;  

VI - fomentar a rede de comunicação interna da SESAU, 

buscando a integração entre as áreas; 

VII - gerenciar o portal eletrônico da Secretaria de Saúde 

na Internet, definindo padrões e normas para a inserção 

de conteúdos, de acordo com aquelas estabelecidas pelo 

Gabinete do Secretário;  

VIII - conduzir e supervisionar a elaboração, 

diagramação, produção e distribuição de folhetos, 

folders, livretos, catálogos, banners ou qualquer outro 

material gráfico de informação das atividades da SESAU; 

IX - manter articulação com Secretaria de Governo, 

através das Coordenações de Comunicação e de 

Eventos; 

X - manter articulação com os diversos órgãos da 

imprensa escrita, televisada, radiofônica e a propagada 

através da internet; 

XI - veicular as principais notícias e matérias da SESAU 

nas redes sociais; 
XII - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo..

ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 34 - Ao Assessor de Apoio Administrativo compete:

I - assessorar o Secretário e o Subsecretário de Saúde na 
organização da sua agenda e dos seus compromissos; 
II - coordenar o fluxo, a organização e a conferência das 
documentações e correspondências físicas e digitais do 

gabinete; 
III - controlar e planejar as viagens do Secretário e do 
Subsecretário de Saúde; 
IV - organizar e ter sob seu controle o Arquivo da 
Secretaria de Saúde dos documentos de interesse da 
pasta; 
V - planejar e organizar eventos da Secretaria da Saúde; 
VI - acompanhar e preparar reuniões; 
VII - realizar a confecção de atas de reuniões ou 
encontros; 
VIII - coordenar o recebimento, registro e organização da 
distribuição da correspondência interna e externa da 
SESAU, responsabi l izando-se também pela 
correspondência oficial do Secretário e do Subsecretário 
de Saúde;
IX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS MÉDICOS REGULADORES

Art. 35 - Compete aos Médicos Reguladores:

I - realizar a ordenação e autorização dos procedimentos 
de média e alta complexidade;
II - orientar e/ou aconselhar os médicos quanto às 
normatizações do SUS frente aos códigos de 
procedimentos;
III - emitir autorização de “AIH'S”, “APAC'S” e outros 
procedimentos de qualquer nível de complexidade; e
IV - exercer outras atividades correlatas, especialmente 
as que lhe forem atribuídas pela Chefia Imediata.

DOS ASSESSORES DE SAÚDE

Art. 36 - Compete aos Assessores de Saúde:

I - coordenar as reuniões do colegiado de gestão do 
cuidado, realizando os devidos encaminhamentos aos 
setores da Secretaria de Saúde, promovendo a 
integração e articulação entre os órgãos e objetivando 
um trabalho conjunto, unitário e coordenado da gestão do 
Sistema Municipal de Saúde; 
II - organizar as pautas das discussões atinentes às 
Câmaras técnicas;
III - promover a articulação entre todas as Diretorias da 
Secretaria de Saúde e os Distritos Sanitários de Saúde, 
juntamente com o Assessor Administrativo, objetivando a 
atuação ordenada dos serviços e atividades específicas 
desenvolvidos por este órgão;
IV - propor, utilizar e monitorar indicadores de 
desempenho institucional e da gestão na Secretaria, 
propondo por escrito a adoção de medidas técnicas 
objetivando maior celeridade dos serviços desenvolvidos 
pela Secretaria;
V - assessorar o Secretário em assembleias, 
conferências, conselhos, seminários, bem como em 
outros eventos que se fizerem necessários, nos assuntos 
determinados;
VI - apoiar na elaboração de projetos da rede física e 
acompanhar trabalho de execução;
VII - encaminhar informações pertinentes à produção e 
serviços da Secretaria de Saúde como legislação, 
expedientes, eventos promovidos e demais assuntos de 
interesse da sociedade e servidores para divulgação no 
portal web próprio ou da Prefeitura; e

gabinete; 
III - controlar e planejar as viagens do Secretário e do 
Subsecretário de Saúde; 
IV - organizar e ter sob seu controle o Arquivo da 
Secretaria de Saúde dos documentos de interesse da 
pasta; 
V - planejar e organizar eventos da Secretaria da Saúde; 
VI - acompanhar e preparar reuniões; 
VII - realizar a confecção de atas de reuniões ou 
encontros; 
VIII - coordenar o recebimento, registro e organização da 
distribuição da correspondência interna e externa da 
SESAU, responsabi l izando-se também pela 
correspondência oficial do Secretário e do Subsecretário 
de Saúde;
IX - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

DOS MÉDICOS REGULADORES

Art. 35 - Compete aos Médicos Reguladores:

I - realizar a ordenação e autorização dos procedimentos 
de média e alta complexidade;
II - orientar e/ou aconselhar os médicos quanto às 
normatizações do SUS frente aos códigos de 
procedimentos;
III - emitir autorização de “AIH'S”, “APAC'S” e outros 
procedimentos de qualquer nível de complexidade; e
IV - exercer outras atividades correlatas, especialmente 
as que lhe forem atribuídas pela Chefia Imediata.

DOS ASSESSORES DE SAÚDE

Art. 36 - Compete aos Assessores de Saúde:

I - coordenar as reuniões do colegiado de gestão do 
cuidado, realizando os devidos encaminhamentos aos 
setores da Secretaria de Saúde, promovendo a 
integração e articulação entre os órgãos e objetivando 
um trabalho conjunto, unitário e coordenado da gestão do 
Sistema Municipal de Saúde; 
II - organizar as pautas das discussões atinentes às 
Câmaras técnicas;
III - promover a articulação entre todas as Diretorias da 
Secretaria de Saúde e os Distritos Sanitários de Saúde, 
juntamente com o Assessor Administrativo, objetivando a 
atuação ordenada dos serviços e atividades específicas 
desenvolvidos por este órgão;
IV - propor, utilizar e monitorar indicadores de 
desempenho institucional e da gestão na Secretaria, 
propondo por escrito a adoção de medidas técnicas 
objetivando maior celeridade dos serviços desenvolvidos 
pela Secretaria;
V - assessorar o Secretário em assembleias, 
conferências, conselhos, seminários, bem como em 
outros eventos que se fizerem necessários, nos assuntos 
determinados;
VI - apoiar na elaboração de projetos da rede física e 
acompanhar trabalho de execução;
VII - encaminhar informações pertinentes à produção e 
serviços da Secretaria de Saúde como legislação, 
expedientes, eventos promovidos e demais assuntos de 
interesse da sociedade e servidores para divulgação no 
portal web próprio ou da Prefeitura; e
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VIII - exercer outras atividades correlatas, especialmente 
as que lhe forem atribuídas pela Chefia Imediata.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DO ASSISTENTE CHEFE (CAJUC)

Art. 37 - Compete ao Assistente Chefe (CAJUC):

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos; 
II - assessorar o Secretário por meio da elaboração e 
submissão, para aprovação, de proposta dos planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;
III - propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou 
redirecionamento de programas, projetos e atividades 
em execução no CAJUC, com vistas a sua otimização;
IV - encaminhar ao Secretário relatórios periódicos 
referentes às atividades da Unidade;
V - supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
pertinentes ao CAJUC nas funções de planejamento, 
gestão do orçamento, administração financeira e de 
promoção do desenvolvimento da administração;
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE GOVERNO

DO OUVIDOR MUNICIPAL

Art. 38 - Compete ao Ouvidor Municipal:

I - coordenar o sistema de ouvidoria;
II - buscar a aproximação do cidadão com a 
administração pública municipal, atuando na prevenção 
e mediação de conflitos;
III - propor a adoção de medidas para a defesa dos 
direitos do cidadão;
IV - facilitar ao máximo o acesso do cidadão ao sistema 
de ouvidoria, promovendo a simplificação dos seus 
procedimentos;
V - acompanhar a prestação dos serviços, visando a 
garantir a sua efetividade;
VI - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
VII - estimular a participação do cidadão na fiscalização 
da prestação dos serviços públicos;
VIII - organizar os indicadores de avaliação da satisfação 
do cidadão quanto aos serviços públicos e divulgar 
relatórios periódicos de gestão;
IX - zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência da administração 
pública;
X - resguardar o sigilo das informações recebidas, com 
esse caráter; e
XI - exercer suas funções com independência e 
autonomia, sem qualquer ingerência político-partidária, 
visando garantir os direitos do cidadão usuário dos 
serviços públicos.

VIII - exercer outras atividades correlatas, especialmente 
as que lhe forem atribuídas pela Chefia Imediata.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DO ASSISTENTE CHEFE (CAJUC)

Art. 37 - Compete ao Assistente Chefe (CAJUC):

I - planejar, orientar, coordenar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar os trabalhos desenvolvidos; 
II - assessorar o Secretário por meio da elaboração e 
submissão, para aprovação, de proposta dos planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;
III - propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou 
redirecionamento de programas, projetos e atividades 
em execução no CAJUC, com vistas a sua otimização;
IV - encaminhar ao Secretário relatórios periódicos 
referentes às atividades da Unidade;
V - supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
pertinentes ao CAJUC nas funções de planejamento, 
gestão do orçamento, administração financeira e de 
promoção do desenvolvimento da administração;
VI - desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE GOVERNO

DO OUVIDOR MUNICIPAL

Art. 38 - Compete ao Ouvidor Municipal:

I - coordenar o sistema de ouvidoria;
II - buscar a aproximação do cidadão com a 
administração pública municipal, atuando na prevenção 
e mediação de conflitos;
III - propor a adoção de medidas para a defesa dos 
direitos do cidadão;
IV - facilitar ao máximo o acesso do cidadão ao sistema 
de ouvidoria, promovendo a simplificação dos seus 
procedimentos;
V - acompanhar a prestação dos serviços, visando a 
garantir a sua efetividade;
VI - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
VII - estimular a participação do cidadão na fiscalização 
da prestação dos serviços públicos;
VIII - organizar os indicadores de avaliação da satisfação 
do cidadão quanto aos serviços públicos e divulgar 
relatórios periódicos de gestão;
IX - zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência da administração 
pública;
X - resguardar o sigilo das informações recebidas, com 
esse caráter; e
XI - exercer suas funções com independência e 
autonomia, sem qualquer ingerência político-partidária, 
visando garantir os direitos do cidadão usuário dos 
serviços públicos.

DOS ASSESSORES ESPECIAIS

Art. 39 - Compete aos Assessores Especiais:

I - proceder à análise de processos e papéis de caráter 
geral submetidos ao Chefe do Poder Executivo, 
assessorando-o na elaboração das minutas de 
despachos correspondentes;
II - examinar o conteúdo e a forma dos atos 
administrativos a serem submetidos ao Chefe do Poder 
Executivo, oriundos dos diversos setores da 
Administração Pública Municipal;
III - elaborar as minutas dos atos administrativos, 
mensagens, decretos, projetos de lei e outros atos da 
competência do Chefe do Poder Executivo, ressalvadas 
as atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral do 
Município
IV - realizar estudos e diligências, inclusive requisitando 
informações e esclarecimentos sobre atos, processos ou 
documentos a serem submetidos à apreciação e decisão 
do Secretário de Governo; 
V - ordenar o fluxo de informações e expedientes 
oriundos e destinados aos demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta, em matérias da 
competência do Chefe do Poder Executivo;
VI - manter atualizado o acervo de informações técnico-
jurídicas da Secretaria de Governo;
VII - coordenar e controlar o recebimento, registro, 
arquivamento e expedição de documentos;
VIII – gerenciar as consultas formuladas pelas unidades 
administrativas da Secretaria de Governo sobre 
legislação e regulamentação constantes de seu acervo;
IX - coordenar e acompanhar, com observância das 
normas técnicas específicas, as atividades editoriais da 
Secretaria do Governo, garantindo a racionalização do 
processo editorial e a normalização da produção 
bibliográfica, responsabilizando-se pela organização das 
publicações;
X -  desenvolver  a t iv idades de contro le  e  
encaminhamento de documentos para publicação nos 
Diários Oficiais dos Município, do Estado e/ou da União, 
conforme a indicação;
XI - gerir o processo de distribuição de Diários Oficiais, no 
âmbito dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal;
XII - fornecer, a partir dos dados do sistema de registro, 
as informações necessárias à elaboração de relatórios 
gerenciais, quando solicitadas.
XIII - exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DO SUPERVISOR DA DEFESA CIVIL

Art. 40 - Compete ao Supervisor da Defesa Civil:

I - administrar as equipes sob sua supervisão; 
II - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas na realização de uma programação ou 
de projetos realizados no âmbito da Coordenação a qual 
se encontra vinculado;

DOS ASSESSORES ESPECIAIS

Art. 39 - Compete aos Assessores Especiais:

I - proceder à análise de processos e papéis de caráter 
geral submetidos ao Chefe do Poder Executivo, 
assessorando-o na elaboração das minutas de 
despachos correspondentes;
II - examinar o conteúdo e a forma dos atos 
administrativos a serem submetidos ao Chefe do Poder 
Executivo, oriundos dos diversos setores da 
Administração Pública Municipal;
III - elaborar as minutas dos atos administrativos, 
mensagens, decretos, projetos de lei e outros atos da 
competência do Chefe do Poder Executivo, ressalvadas 
as atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral do 
Município
IV - realizar estudos e diligências, inclusive requisitando 
informações e esclarecimentos sobre atos, processos ou 
documentos a serem submetidos à apreciação e decisão 
do Secretário de Governo; 
V - ordenar o fluxo de informações e expedientes 
oriundos e destinados aos demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta, em matérias da 
competência do Chefe do Poder Executivo;
VI - manter atualizado o acervo de informações técnico-
jurídicas da Secretaria de Governo;
VII - coordenar e controlar o recebimento, registro, 
arquivamento e expedição de documentos;
VIII – gerenciar as consultas formuladas pelas unidades 
administrativas da Secretaria de Governo sobre 
legislação e regulamentação constantes de seu acervo;
IX - coordenar e acompanhar, com observância das 
normas técnicas específicas, as atividades editoriais da 
Secretaria do Governo, garantindo a racionalização do 
processo editorial e a normalização da produção 
bibliográfica, responsabilizando-se pela organização das 
publicações;
X -  desenvolver  a t iv idades de contro le  e  
encaminhamento de documentos para publicação nos 
Diários Oficiais dos Município, do Estado e/ou da União, 
conforme a indicação;
XI - gerir o processo de distribuição de Diários Oficiais, no 
âmbito dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal;
XII - fornecer, a partir dos dados do sistema de registro, 
as informações necessárias à elaboração de relatórios 
gerenciais, quando solicitadas.
XIII - exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DO SUPERVISOR DA DEFESA CIVIL

Art. 40 - Compete ao Supervisor da Defesa Civil:

I - administrar as equipes sob sua supervisão; 
II - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas na realização de uma programação ou 
de projetos realizados no âmbito da Coordenação a qual 
se encontra vinculado;
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III - oferecer orientação e assistência aos servidores na 
realização de suas atividades; 
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva; 
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos 
relacionados à Defesa; 
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimentos relativos à 
defesa Civil.

DOS SUPERVISORES DE TRANSPORTE

Art. 41 - Aos Supervisores de Transporte compete: 

I - supervisionar toda a logística de transporte;
II - administrar as equipes sob sua supervisão;
III - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas 
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva;
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos em 
desenvolvimento;
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento no âmbito da 
sua supervisão;
VII - analisar e propor soluções para os problemas da 
área, coletar dados, divulgar e implementar melhorias 
nos indicadores de desempenho e monitorar o 
desempenho dos servidores sob sua supervisão.
VIII - verificar custos logísticos e elaborar planilhas e 
relatórios;
IX - exercer outras competências correlatas

CAPÍTULO VI
DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

DO PROCURADOR-GERAL E DO 
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 42 - Ficam mantidas as atribuições do Procurador-
Geral e do Subprocurador-Geral descritas na Lei 1.443, 
de 22 de junho de 2016, que estrutura, consolida a 
carreira e estabelece competências para a Procuradoria-
Geral do Município, e dá outras providências.

DOS ASSESSORES DE PROCURADOR

Art. 43 - A Lei 1.443, de 22 de junho de 2016, passa a 
vigorar acrescida do art. 13-A e seu parágrafo único, com 
a seguinte redação:

Art. 13-A São atribuições dos Assessores de 
Procurador I, II, III e IV, integrantes do órgão de 
assessoria técnica da Procuradoria-Geral:

I - prestar assessoramento direto ao 
Procurador-Geral, ao Subprocurador Geral e 
aos Procuradores do Município quanto à 
organização, coordenação, acompanhamento 
e controle de atividades e serviços jurídicos 
com referência a processos ou procedimentos 
de interesse da Administração Pública 

III - oferecer orientação e assistência aos servidores na 
realização de suas atividades; 
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva; 
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos 
relacionados à Defesa; 
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimentos relativos à 
defesa Civil.

DOS SUPERVISORES DE TRANSPORTE

Art. 41 - Aos Supervisores de Transporte compete: 

I - supervisionar toda a logística de transporte;
II - administrar as equipes sob sua supervisão;
III - delegar atribuições, assegurar a manutenção das 
estruturas físicas 
IV - coordenar e organizar os trabalhos de forma coletiva;
V - manter e desenvolver uma programação planejada 
coletivamente concernente às atividades e projetos em 
desenvolvimento;
VI - orientar os servidores no planejamento e 
desenvolvimento das atividades e projetos a serem 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento no âmbito da 
sua supervisão;
VII - analisar e propor soluções para os problemas da 
área, coletar dados, divulgar e implementar melhorias 
nos indicadores de desempenho e monitorar o 
desempenho dos servidores sob sua supervisão.
VIII - verificar custos logísticos e elaborar planilhas e 
relatórios;
IX - exercer outras competências correlatas

CAPÍTULO VI
DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

DO PROCURADOR-GERAL E DO 
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 42 - Ficam mantidas as atribuições do Procurador-
Geral e do Subprocurador-Geral descritas na Lei 1.443, 
de 22 de junho de 2016, que estrutura, consolida a 
carreira e estabelece competências para a Procuradoria-
Geral do Município, e dá outras providências.

DOS ASSESSORES DE PROCURADOR

Art. 43 - A Lei 1.443, de 22 de junho de 2016, passa a 
vigorar acrescida do art. 13-A e seu parágrafo único, com 
a seguinte redação:

Art. 13-A São atribuições dos Assessores de 
Procurador I, II, III e IV, integrantes do órgão de 
assessoria técnica da Procuradoria-Geral:

I - prestar assessoramento direto ao 
Procurador-Geral, ao Subprocurador Geral e 
aos Procuradores do Município quanto à 
organização, coordenação, acompanhamento 
e controle de atividades e serviços jurídicos 
com referência a processos ou procedimentos 
de interesse da Administração Pública 

Municipal nas respectivas áreas de atuação; 
II - elaborar e apreciar minutas de peças e 
pareceres técnico-jurídicos; 
III - prestar informações ao Procurador-Geral, 
ao Subprocurador-Geral e aos Procuradores 
do Município sobre ações judiciais ou 
procedimentos administrativos; 
IV - executar outras atividades correlatas ou do 
âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

Parágrafo único. Os cargos de Assessor de 
Procurador terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a 
complexidade e expertise das atividades a 
serem desempenhadas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

CAPÍTULO VII
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 44 - Ao Controlador-Geral competirá, dentre outras, 
as seguintes atribuições:

I - representar a Controladoria-Geral do Município, ativa e 
passivamente, em juízo e fora dele, podendo, inclusive, 
celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, 
observada a legislação pertinente; 
II - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer 
executar os serviços da Controladoria Geral do 
Município; 
III - delegar atribuições aos seus subordinados; 
IV - promover e controlar a aplicação de recursos 
destinados às atividades da Controladoria Geral do 
Município, de acordo com as normas legais pertinentes; 
V - expedir portarias e demais atos administrativos 
relativos a assuntos da Controladoria Geral do Município; 
VI - constituir comissões ou grupos de trabalho para 
promover estudos ou desenvolver atividades técnicas 
específicas; 
VII - apresentar, periodicamente, ou quando for 
solicitado, relatório de sua gestão ao Chefe do Poder 
Executivo, indicando os resultados alcançados; 
VIII - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe 
forem delegadas pela autoridade competente; e 
IX - desempenhar outras competências inerentes ao 
cargo.

DO SUBCONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 45 - Compete ao Subcontrolador-Geral:

I - auxiliar o Controlador-Geral no gerenciamento 
das atividades de caráter sistêmico da 
Controladoria Geral do Município;
II - orientar, coordenar, supervisionar, controlar e 
avaliar a execução dos planos, programas, 
projetos e atividades da Controladoria;
III - sugerir ao Controlador-Geral, no âmbito de 
sua competência, a elaboração de normas e a 
adoção de medidas necessárias ao bom 

Municipal nas respectivas áreas de atuação; 
II - elaborar e apreciar minutas de peças e 
pareceres técnico-jurídicos; 
III - prestar informações ao Procurador-Geral, 
ao Subprocurador-Geral e aos Procuradores 
do Município sobre ações judiciais ou 
procedimentos administrativos; 
IV - executar outras atividades correlatas ou do 
âmbito de sua competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou determinadas. 

Parágrafo único. Os cargos de Assessor de 
Procurador terão suas definições de símbolos e 
remuneração diferenciadas conforme a 
complexidade e expertise das atividades a 
serem desempenhadas, dentre aquelas 
descritas no caput deste artigo. 

CAPÍTULO VII
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 44 - Ao Controlador-Geral competirá, dentre outras, 
as seguintes atribuições:

I - representar a Controladoria-Geral do Município, ativa e 
passivamente, em juízo e fora dele, podendo, inclusive, 
celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, 
observada a legislação pertinente; 
II - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer 
executar os serviços da Controladoria Geral do 
Município; 
III - delegar atribuições aos seus subordinados; 
IV - promover e controlar a aplicação de recursos 
destinados às atividades da Controladoria Geral do 
Município, de acordo com as normas legais pertinentes; 
V - expedir portarias e demais atos administrativos 
relativos a assuntos da Controladoria Geral do Município; 
VI - constituir comissões ou grupos de trabalho para 
promover estudos ou desenvolver atividades técnicas 
específicas; 
VII - apresentar, periodicamente, ou quando for 
solicitado, relatório de sua gestão ao Chefe do Poder 
Executivo, indicando os resultados alcançados; 
VIII - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe 
forem delegadas pela autoridade competente; e 
IX - desempenhar outras competências inerentes ao 
cargo.

DO SUBCONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 45 - Compete ao Subcontrolador-Geral:

I - auxiliar o Controlador-Geral no gerenciamento 
das atividades de caráter sistêmico da 
Controladoria Geral do Município;
II - orientar, coordenar, supervisionar, controlar e 
avaliar a execução dos planos, programas, 
projetos e atividades da Controladoria;
III - sugerir ao Controlador-Geral, no âmbito de 
sua competência, a elaboração de normas e a 
adoção de medidas necessárias ao bom 
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desenvolvimento dos trabalhos;
IV - fornecer ao Controlador-Geral, os elementos 
necessários à formulação de diretrizes e ao 
estabelecimento de metas e programas da 
Controladoria;
V - apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho 
das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;
VI - exercer encargos especiais que lhe forem 
cometidos pelo Controlador-Geral; e
VII - substituir o Controlador-Geral na direção da 
Controladoria em suas ausências ou 
impedimentos. 

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário, 
ressalvados os dispositivos normativos que estabeleçam 
os requisitos específicos para investidura nos cargos 
comissionados.

Art. 47 - Mantém-se vigentes os dispositivos que criam e 
extinguem cargos bem como os que fixam os respectivos 
símbolos e remunerações constantes das Leis 
Municipais 617/03, 664/05, 665/05, 666/05, 667/05, 
668/05, 730/06, 732/06, 758/06, 807/07, 814/07, 951/09, 
1.005/09, 1.052/09, 1.054/10, 1.098/10, 1.338/14, 
1.139/11, 1.150/11, 1.264/13, 1.337/14, 1.379/15, 
1.386/15, 1.464/16, 1.523/17, 1.571/18 e 1.583/19.

Parágrafo único. Para os cargos criados ou modificados 
pelas Leis citadas no caput desse artigo passam a valer 
as nomenclaturas definidas na presente Lei, conforme 
consolidação constante do Anexo I. 

Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO I

desenvolvimento dos trabalhos;
IV - fornecer ao Controlador-Geral, os elementos 
necessários à formulação de diretrizes e ao 
estabelecimento de metas e programas da 
Controladoria;
V - apresentar, periodicamente, ao seu superior 
hierárquico, relatório técnico de desempenho 
das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;
VI - exercer encargos especiais que lhe forem 
cometidos pelo Controlador-Geral; e
VII - substituir o Controlador-Geral na direção da 
Controladoria em suas ausências ou 
impedimentos. 

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário, 
ressalvados os dispositivos normativos que estabeleçam 
os requisitos específicos para investidura nos cargos 
comissionados.

Art. 47 - Mantém-se vigentes os dispositivos que criam e 
extinguem cargos bem como os que fixam os respectivos 
símbolos e remunerações constantes das Leis 
Municipais 617/03, 664/05, 665/05, 666/05, 667/05, 
668/05, 730/06, 732/06, 758/06, 807/07, 814/07, 951/09, 
1.005/09, 1.052/09, 1.054/10, 1.098/10, 1.338/14, 
1.139/11, 1.150/11, 1.264/13, 1.337/14, 1.379/15, 
1.386/15, 1.464/16, 1.523/17, 1.571/18 e 1.583/19.

Parágrafo único. Para os cargos criados ou modificados 
pelas Leis citadas no caput desse artigo passam a valer 
as nomenclaturas definidas na presente Lei, conforme 
consolidação constante do Anexo I. 

Art. 48 - Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO I
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LEI Nº 1701/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei n° 1689/2021 de 24 de 
Novembro de 2021, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar Operação de 
Crédito junto à Caixa Econômica Federal 
– CEF, no âmbito do Programa de 
Atendimento Habitacional – Pró-
Moradia, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º - Passa a ter a seguinte redação o artigo 2º da Lei 
Nº 1689/2021 de 24 de Novembro de 2021:

LEI Nº 1701/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei n° 1689/2021 de 24 de 
Novembro de 2021, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar Operação de 
Crédito junto à Caixa Econômica Federal 
– CEF, no âmbito do Programa de 
Atendimento Habitacional – Pró-
Moradia, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º - Passa a ter a seguinte redação o artigo 2º da Lei 
Nº 1689/2021 de 24 de Novembro de 2021:

“Art. 2º Para pagamento do principal, juros, 
tarifas bancárias e outros encargos da 
operação de crédito, fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou transferir à Caixa 
Econômica Federal, em caráter irrevogável 
e irretratável, a modo pro solvendo, os 
créditos provenientes das receitas e 
parcelas de quotas do Fundo de 
Participação dos Municípios, e da quota 
parte do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Produção de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações – ICMS, em conformidade 
com os artigos 158, inciso IV, 159, inciso I, 
alínea b e 167, inciso IV, todos da 
Constituição Federal.”

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1702/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal (REFIS) de crédito tributário e não 
tributário, como medida voltada ao 
e n f r e n t a m e n t o  d o s  e f e i t o s  d a  
Calamidade Pública decorrente da 
Pandemia COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica instituído o programa de Refinanciamento 
Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de 
débitos tributários, neles incluídos aqueles cuja 
obrigação se impõe à título de substituição do sujeito 
passivo, e não tributários, inclusive de preços públicos, 
excetuando-se aqueles decorrentes de decisão do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 
definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não em 
Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, ainda que 
constituídos mediante auto de infração ou notificação de 
lançamento, em razão de fatos geradores ocorridos até 
30 de novembro de 2021.

§ 1º O REFIS será administrado pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do 
Município, sempre que necessário.

§ 2º Eventuais crédi tos remanescentes de 
parcelamentos em curso podem ser incluídos no REFIS.

“Art. 2º Para pagamento do principal, juros, 
tarifas bancárias e outros encargos da 
operação de crédito, fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou transferir à Caixa 
Econômica Federal, em caráter irrevogável 
e irretratável, a modo pro solvendo, os 
créditos provenientes das receitas e 
parcelas de quotas do Fundo de 
Participação dos Municípios, e da quota 
parte do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Produção de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações – ICMS, em conformidade 
com os artigos 158, inciso IV, 159, inciso I, 
alínea b e 167, inciso IV, todos da 
Constituição Federal.”

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1702/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal (REFIS) de crédito tributário e não 
tributário, como medida voltada ao 
e n f r e n t a m e n t o  d o s  e f e i t o s  d a  
Calamidade Pública decorrente da 
Pandemia COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica instituído o programa de Refinanciamento 
Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de 
débitos tributários, neles incluídos aqueles cuja 
obrigação se impõe à título de substituição do sujeito 
passivo, e não tributários, inclusive de preços públicos, 
excetuando-se aqueles decorrentes de decisão do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 
definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não em 
Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, ainda que 
constituídos mediante auto de infração ou notificação de 
lançamento, em razão de fatos geradores ocorridos até 
30 de novembro de 2021.

§ 1º O REFIS será administrado pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do 
Município, sempre que necessário.

§ 2º Eventuais crédi tos remanescentes de 
parcelamentos em curso podem ser incluídos no REFIS.
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§3º É vedada a adesão ao REFIS relativa aos débitos 
cujo sujeito passivo da obrigação é o substituto tributário 
quando:

I - após regular tramitação de processo administrativo ou 
judicial, tenha sido constatada a ocorrência de crime 
contra a ordem tributária, nos termos da legislação 
correspondente;

II - em processo de execução fiscal tenha sido verificada, 
pelo juízo da causa, a ocorrência de fraude à execução 
ou sua tentativa.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do 
contribuinte ou responsável, mediante adesão e 
pagamento a ser efetuado até o dia 31 de março de 2022 
e abrangerá os débitos indicados pelo optante.

§ 1º Os débitos incluídos no REFIS serão consolidados 
tendo por base a data da formalização do pedido de 
adesão.

§ 2º Os créditos tributários não constituídos, incluídos no 
REFIS por opção do requerente, consideram-se 
declarados e confessados na data da formalização do 
pedido de ingresso.

Art. 3º. A adesão ao REFIS implica no reconhecimento 
da dívida correspondente, está condicionada ao 
recadastramento do contribuinte ou responsável, 
processada na forma a ser definida em regulamento, 
bem assim ao cumprimento das seguintes medidas, sob 
pena de não homologação do acordo:

I - de comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao 
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso 
contra o Município de Camaçari ou contra autoridade 
administrativa municipal, com o objetivo de discutir, total 
ou parcialmente, o crédito que se pretende confessar 
para adesão ao REFIS;

II - comprovante de protocolo de desistência de 
quaisquer impugnações, recursos ou requerimentos em 
curso no âmbito administrativo municipal, que tenha por 
objetivo modificar ou rediscutir o lançamento do crédito 
tributário, que se pretende incluir no REFIS; e

III – realização de recadastramento do sujeito passivo, na 
forma a ser definida por ato regulamentador da 
Secretaria da Fazenda, no qual deverá ser apresentado, 
dentre outros, os seguintes documentos: 
a) domicílio atualizado (e-mail e comprovante de 
residência); 

b) CPF ou CNPJ; e 

c) no caso pessoa jurídica, contrato social ou estatuto e 
respectivas averbações. 

Art. 4º. Sobre os débitos incluídos no REFIS incidirão 
atualização monetária, multas e juros de mora, até a data 
da formalização do pedido de adesão, além de custas 
processuais e honorários advocatícios, nos termos da 
legislação aplicável.

§3º É vedada a adesão ao REFIS relativa aos débitos 
cujo sujeito passivo da obrigação é o substituto tributário 
quando:

I - após regular tramitação de processo administrativo ou 
judicial, tenha sido constatada a ocorrência de crime 
contra a ordem tributária, nos termos da legislação 
correspondente;

II - em processo de execução fiscal tenha sido verificada, 
pelo juízo da causa, a ocorrência de fraude à execução 
ou sua tentativa.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do 
contribuinte ou responsável, mediante adesão e 
pagamento a ser efetuado até o dia 31 de março de 2022 
e abrangerá os débitos indicados pelo optante.

§ 1º Os débitos incluídos no REFIS serão consolidados 
tendo por base a data da formalização do pedido de 
adesão.

§ 2º Os créditos tributários não constituídos, incluídos no 
REFIS por opção do requerente, consideram-se 
declarados e confessados na data da formalização do 
pedido de ingresso.

Art. 3º. A adesão ao REFIS implica no reconhecimento 
da dívida correspondente, está condicionada ao 
recadastramento do contribuinte ou responsável, 
processada na forma a ser definida em regulamento, 
bem assim ao cumprimento das seguintes medidas, sob 
pena de não homologação do acordo:

I - de comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao 
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso 
contra o Município de Camaçari ou contra autoridade 
administrativa municipal, com o objetivo de discutir, total 
ou parcialmente, o crédito que se pretende confessar 
para adesão ao REFIS;

II - comprovante de protocolo de desistência de 
quaisquer impugnações, recursos ou requerimentos em 
curso no âmbito administrativo municipal, que tenha por 
objetivo modificar ou rediscutir o lançamento do crédito 
tributário, que se pretende incluir no REFIS; e

III – realização de recadastramento do sujeito passivo, na 
forma a ser definida por ato regulamentador da 
Secretaria da Fazenda, no qual deverá ser apresentado, 
dentre outros, os seguintes documentos: 
a) domicílio atualizado (e-mail e comprovante de 
residência); 

b) CPF ou CNPJ; e 

c) no caso pessoa jurídica, contrato social ou estatuto e 
respectivas averbações. 

Art. 4º. Sobre os débitos incluídos no REFIS incidirão 
atualização monetária, multas e juros de mora, até a data 
da formalização do pedido de adesão, além de custas 
processuais e honorários advocatícios, nos termos da 
legislação aplicável.

Parágrafo único - O valor das custas processuais deve 
ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário.

Art. 5º. Sobre os débitos consolidados na forma do art. 4º 
desta Lei serão concedidos diferenciados, da seguinte 
forma:

I – redução de 100% (cem por cento) do valor da multa e 
dos juros de mora, na hipótese de pagamento em parcela 
única;

II – redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
da multa e juros de mora, na hipótese de pagamento até 
12 (doze) parcelas mensais;

III – redução de 60% (sessenta por cento) do valor da 
multa e juros de mora, na hipótese de pagamento acima 
de 12 (doze) e em até 18 (dezoito) parcelas mensais;

IV – redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
multa e juros de mora, na hipótese de pagamento acima 
de 18 (dezoito) e em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais; 

§ 1º No caso de quitação do débito consolidado por meio 
de adesão ao REFIS, o montante que resultar dos 
descontos concedidos na forma deste artigo ficará 
automaticamente quitado, para todos os fins e efeitos de 
direito, em proveito do devedor.

§ 2º Para efeito desta lei, os honorários advocatícios 
incidentes sobre os débitos consolidados na forma do art. 
4º serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento) e 
deverão ser quitados nos mesmos termos do crédito 
objeto do REFIS, inclusive quanto à data de vencimento.

Art. 6º. O ingresso no REFIS restará confirmado com a 
homologação do acordo e com o pagamento da parcela 
única ou primeira parcela.

Art. 7º. O sujeito passivo procederá ao pagamento do 
montante principal do débito tributário consolidado, 
calculado em conformidade com o art. 5º desta Lei:

I – em parcela única;

II – parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo que o 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de atualização monetária pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre cada parcela, 
acumulada mensalmente, ressalvada a parcela inicial de 
adesão.

§1º O vencimento da primeira parcela ou parcela única 
dar-se-á na data escolhida pelo pactuante, não podendo 
essa ultrapassar 30 dias da celebração do acordo, e as 
demais, caso pactuadas, no mesmo dia nos meses 
subsequentes.

§2º Na hipótese de deflação, não será aplicado o IPCA-E 
na atualização da parcela, será esta acrescida apenas de 
juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único - O valor das custas processuais deve 
ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário.

Art. 5º. Sobre os débitos consolidados na forma do art. 4º 
desta Lei serão concedidos diferenciados, da seguinte 
forma:

I – redução de 100% (cem por cento) do valor da multa e 
dos juros de mora, na hipótese de pagamento em parcela 
única;

II – redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
da multa e juros de mora, na hipótese de pagamento até 
12 (doze) parcelas mensais;

III – redução de 60% (sessenta por cento) do valor da 
multa e juros de mora, na hipótese de pagamento acima 
de 12 (doze) e em até 18 (dezoito) parcelas mensais;

IV – redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
multa e juros de mora, na hipótese de pagamento acima 
de 18 (dezoito) e em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais; 

§ 1º No caso de quitação do débito consolidado por meio 
de adesão ao REFIS, o montante que resultar dos 
descontos concedidos na forma deste artigo ficará 
automaticamente quitado, para todos os fins e efeitos de 
direito, em proveito do devedor.

§ 2º Para efeito desta lei, os honorários advocatícios 
incidentes sobre os débitos consolidados na forma do art. 
4º serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento) e 
deverão ser quitados nos mesmos termos do crédito 
objeto do REFIS, inclusive quanto à data de vencimento.

Art. 6º. O ingresso no REFIS restará confirmado com a 
homologação do acordo e com o pagamento da parcela 
única ou primeira parcela.

Art. 7º. O sujeito passivo procederá ao pagamento do 
montante principal do débito tributário consolidado, 
calculado em conformidade com o art. 5º desta Lei:

I – em parcela única;

II – parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo que o 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de atualização monetária pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre cada parcela, 
acumulada mensalmente, ressalvada a parcela inicial de 
adesão.

§1º O vencimento da primeira parcela ou parcela única 
dar-se-á na data escolhida pelo pactuante, não podendo 
essa ultrapassar 30 dias da celebração do acordo, e as 
demais, caso pactuadas, no mesmo dia nos meses 
subsequentes.

§2º Na hipótese de deflação, não será aplicado o IPCA-E 
na atualização da parcela, será esta acrescida apenas de 
juros de 1% (um por cento) ao mês.
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§3º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará 
cobrança da multa moratória de 0,33% (trinta e três 
centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela devida e não paga, até o limite de 10% (dez por 
cento), de atualização monetária pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 
mês seguinte ao do vencimento.

Art. 8º. O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável 
e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, 
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do 
crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos 
no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional e no art. 202, inciso IV, do Código Civil.

§ 1º A homologação da adesão ao REFIS dar-se-á no 
momento do pagamento da primeira parcela ou parcela 
única, desde que atendidos os requisitos estabelecidos 
pelo art. 3º desta Lei.

§ 2° Após a quitação de débito do REFIS, caso esse 
esteja vinculado a execução fiscal proposta pelo 
Município de Camaçari, o interessado deve encaminhar 
à Procuradoria Fiscal do Município, por meio do e-mail 
refis2021@camacari.ba.gov.br, requerimento de 
extinção de execução fiscal por quitação, no qual conste 
o número da inscrição municipal, RG, CPF e endereço 
completo do contribuinte e procurador (se for o caso).

§ 3º O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
regularidade fiscal frente aos tributos municipais com 
vencimento posterior à data de homologação de que trata 
o § 1º deste artigo.

Art. 9º. O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:

I – o atraso com o pagamento de qualquer parcela há 
mais de 60 (sessenta) dias;

II – a não comprovação, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, da regularidade no cumprimento das obrigações 
definidas no art. 3º desta Lei, caso requisitadas pela 
Administração Municipal, contados a partir da data de 
notificação a ser realizada em um dos endereços 
(inclusive o eletrônico) informados pelo contribuinte 
quando da celebração do acordo; 

III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica;

IV – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade 
nova, oriunda de cisão, ou aquela que incorporar a parte 
do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as 
obrigações do REFIS;

V – a inobservância do disposto no § 3º do art. 8º por 03 
(três) meses consecutivos ou 06 (seis) alternados.

§3º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará 
cobrança da multa moratória de 0,33% (trinta e três 
centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela devida e não paga, até o limite de 10% (dez por 
cento), de atualização monetária pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 
mês seguinte ao do vencimento.

Art. 8º. O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável 
e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, 
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do 
crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos 
no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional e no art. 202, inciso IV, do Código Civil.

§ 1º A homologação da adesão ao REFIS dar-se-á no 
momento do pagamento da primeira parcela ou parcela 
única, desde que atendidos os requisitos estabelecidos 
pelo art. 3º desta Lei.

§ 2° Após a quitação de débito do REFIS, caso esse 
esteja vinculado a execução fiscal proposta pelo 
Município de Camaçari, o interessado deve encaminhar 
à Procuradoria Fiscal do Município, por meio do e-mail 
refis2021@camacari.ba.gov.br, requerimento de 
extinção de execução fiscal por quitação, no qual conste 
o número da inscrição municipal, RG, CPF e endereço 
completo do contribuinte e procurador (se for o caso).

§ 3º O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
regularidade fiscal frente aos tributos municipais com 
vencimento posterior à data de homologação de que trata 
o § 1º deste artigo.

Art. 9º. O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:

I – o atraso com o pagamento de qualquer parcela há 
mais de 60 (sessenta) dias;

II – a não comprovação, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, da regularidade no cumprimento das obrigações 
definidas no art. 3º desta Lei, caso requisitadas pela 
Administração Municipal, contados a partir da data de 
notificação a ser realizada em um dos endereços 
(inclusive o eletrônico) informados pelo contribuinte 
quando da celebração do acordo; 

III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica;

IV – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade 
nova, oriunda de cisão, ou aquela que incorporar a parte 
do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as 
obrigações do REFIS;

V – a inobservância do disposto no § 3º do art. 8º por 03 
(três) meses consecutivos ou 06 (seis) alternados.

§ 1° Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do 
REFIS, os valores liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em cobrança e:

I – será efetuada a apuração do valor original do débito, 
com a incidência dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e

II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste 
parágrafo as parcelas quitadas durante o REFIS, com 
acréscimos legais até a data da rescisão.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I 
do art. 360 do Código Civil.

Art. 10. Os benefícios concedidos nesta Lei não abarcam 
os créditos tributários extintos pelo pagamento, não 
servindo de fundamento para pedidos de restituição de 
quaisquer valores.

Parágrafo único. Os tributos lançados retroativamente 
poderão ser incluídos no Refis de que tratam os arts. 1º 
ao 10 desta Lei.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a editar 
normas nos casos omissos.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1703/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal da Educação (REFIS-EDUCAÇÃO) 
de créditos tributários devidos pelas 
empresas prestadoras de serviço de 
educação privada no Município, como 
medida voltada ao enfrentamento dos 
efe i tos  da Calamidade Públ ica  
decorrente da Pandemia COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento 
Fiscal da Educação (REFIS-EDUCAÇÃO), destinado a 
promover a regularização de débitos tributários devidos 
pelos prestadores de serviços educacionais, neles 
incluídos aqueles cuja obrigação se impõe à título de 
substituição do sujeito passivo, definitivamente 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, ainda que constituídos mediante 
auto de infração ou notificação de lançamento, em razão 

§ 1° Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do 
REFIS, os valores liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em cobrança e:

I – será efetuada a apuração do valor original do débito, 
com a incidência dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e

II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste 
parágrafo as parcelas quitadas durante o REFIS, com 
acréscimos legais até a data da rescisão.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I 
do art. 360 do Código Civil.

Art. 10. Os benefícios concedidos nesta Lei não abarcam 
os créditos tributários extintos pelo pagamento, não 
servindo de fundamento para pedidos de restituição de 
quaisquer valores.

Parágrafo único. Os tributos lançados retroativamente 
poderão ser incluídos no Refis de que tratam os arts. 1º 
ao 10 desta Lei.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a editar 
normas nos casos omissos.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1703/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal da Educação (REFIS-EDUCAÇÃO) 
de créditos tributários devidos pelas 
empresas prestadoras de serviço de 
educação privada no Município, como 
medida voltada ao enfrentamento dos 
efe i tos  da Calamidade Públ ica  
decorrente da Pandemia COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento 
Fiscal da Educação (REFIS-EDUCAÇÃO), destinado a 
promover a regularização de débitos tributários devidos 
pelos prestadores de serviços educacionais, neles 
incluídos aqueles cuja obrigação se impõe à título de 
substituição do sujeito passivo, definitivamente 
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, ainda que constituídos mediante 
auto de infração ou notificação de lançamento, em razão 
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de fatos geradores ocorridos até a data de sanção da 
presente lei.

§ 1º O REFIS será administrado pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do 
Município, sempre que necessário.

§ 2º Eventuais crédi tos remanescentes de 
parcelamentos em curso podem ser incluídos no REFIS.

§3º É vedada a adesão ao REFIS relativa aos débitos 
cujo sujeito passivo da obrigação é o substituto tributário 
quando:

I - após regular tramitação de processo administrativo ou 
judicial, tenha sido constatada a ocorrência de crime 
contra a ordem tributária, nos termos da legislação 
correspondente;

II - em processo de execução fiscal tenha sido verificada, 
pelo juízo da causa, a ocorrência de fraude à execução 
ou sua tentativa.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do 
contribuinte ou responsável, mediante adesão a ser 
efetuada até o dia 30 de junho de 2022 e abrangerá os 
débitos indicados pelo optante.

§ 1º Os débitos incluídos no REFIS serão consolidados 
tendo por base a data da formalização do pedido de 
adesão.

§ 2º Os créditos tributários não constituídos, incluídos no 
REFIS por opção do requerente, consideram-se 
declarados e confessados na data da formalização do 
pedido de ingresso.

§ 3º O ingresso no REFIS restará confirmado com o 
pagamento da parcela única ou primeira parcela, 
conforme o caso.

Art. 3º.  A adesão ao REFIS implica no reconhecimento 
da dívida correspondente, está condicionada à 
atualização cadastral do contribuinte e dos seus 
responsáveis legais, e deve ser antecedida, mediante da 
a p r e s e n t a ç ã o  e  e n v i o a o  e - m a i l   
refiseducacao@camacari.ba.gov.br, sob pena de 
cancelamento do acordo:

I - de comprovante de protocolo de pedido de renúncia ao 
direito objeto de ação ou incidente judicial em curso 
contra o Município de Camaçari ou contra autoridade 
administrativa municipal, com o objetivo de discutir, total 
ou parcialmente, o crédito que se pretende confessar 
para adesão ao REFIS;

II - comprovante de protocolo de desistência de 
quaisquer impugnações, recursos ou requerimentos em 
curso no âmbito administrativo municipal, que tenha por 
objetivo modificar ou rediscutir o lançamento do crédito 
tributário, que se pretende incluir no REFIS; e

III - documentos de atualização cadastral do sujeito 
passivo, especificamente os seguintes: 
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a) domicílio atualizado (e-mail e comprovante de 
residência); 
b) CPF ou CNPJ; e 
c) no caso pessoa jurídica, contrato social ou estatuto e 
respectivas averbações;
d) também no caso de pessoa jurídica, comprovante de 
residência atualizado e carteira de identificação dos seus 
representantes legais.
 
Art. 4º. Sobre os débitos incluídos no REFIS incidirão 
atualização monetária, multas e juros de mora, até a data 
da formalização do pedido de adesão, além de custas 
processuais e honorários advocatícios, nos termos da 
legislação aplicável.

Parágrafo único - O valor das custas processuais deve 
ser recolhido diretamente ao Poder Judiciário.

Art. 5º. Sobre os débitos consolidados na forma do art. 4º 
desta Lei será concedida redução de 100% (cem por 
cento) do valor da multa de infração, dos juros e da multa 
de mora, para pagamentos à vista e em parcela única ou 
para pagamentos parcelados em até 60 (sessenta) 
meses;

§ 1º No caso de quitação total do débito consolidado por 
meio de adesão ao REFIS, o montante que resultar dos 
descontos concedidos na forma deste artigo ficará 
automaticamente quitado, para todos os fins e efeitos de 
direito, em proveito do devedor.

§ 2º Para efeito desta lei, os honorários advocatícios 
incidentes sobre os débitos consolidados na forma do art. 
4º serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento) e 
deverão ser quitados conjuntamente e na mesma data de 
vencimento do crédito principal objeto do REFIS.

Art. 6º. O sujeito passivo procederá ao pagamento do  
montante principal do débito tributário consolidado, 
calculado em conformidade com o art. 5º desta Lei:
I – em parcela única;
II – parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo que o 
valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de atualização monetária pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – Especial – IPCA-E e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre cada parcela, 
acumulada mensalmente, ressalvada a parcela inicial de 
adesão.
§ 1º O ingresso no REFIS restará confirmado com o 
pagamento da parcela única para os pagamentos à vista, 
ou da primeira parcela para pagamentos parcelados. 
§ 2º Na hipótese de deflação, não será aplicado o IPCA-E 
na atualização da parcela, será esta acrescida apenas de 
juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 7º. O vencimento da parcela única ou primeira 
parcela dar-se-á na data escolhida pelo pactuante, não 
podendo essa ultrapassar 30 (trinta) dias a contar do 
requerimento, somente se operando os efeitos do REFIS 
após sua confirmação, nos termos do §3º do art. 2º desta 
lei.
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única dar-se-á na data indicada na forma do artigo 
anterior e as demais, caso pactuadas, no mesmo dia nos 
meses subsequentes.

Parágrafo único - O pagamento da parcela fora do prazo 
legal implicará cobrança da multa moratória de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, 
sobre o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 
10% (dez por cento), de atualização monetária pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial – 
IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 
contados a partir do mês seguinte ao do vencimento.

Art. 9º. O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável 
e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, 
com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do 
crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos 
no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional e no art. 202, inciso IV, do Código Civil.

§ 1º A homologação da adesão ao REFIS dar-se-á no 
momento do pagamento da parcela única ou primeira 
parcela.

§ 2° Após a quitação de débito do REFIS, caso esse 
esteja vinculado a execução fiscal proposta pelo 
Município de Camaçari, o interessado deve encaminhar 
à Procuradoria Fiscal do Município, por meio do e-mail 
refiseducacao@camacari.ba.gov.br, requerimento de 
extinção de execução fiscal por quitação, no qual conste 
o número da inscrição municipal, RG, CPF/CNPJ e 
endereço completo do contribuinte e procurador (se for o 
caso).

§ 3º O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
regularidade fiscal frente aos tributos municipais com 
vencimento posterior à data de homologação de que trata 
o § 1º deste artigo.

Art. 10 O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:

I – o atraso com o pagamento de qualquer parcela há 
mais de 60 (sessenta) dias;
II – a não comprovação das obrigações definidas no art. 
3º desta Lei, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 
da data de homologação dos débitos tributários do 
REFIS; 
III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica;
IV – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade 
nova, oriunda de cisão, ou aquela que incorporar a parte 
do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as 
obrigações do REFIS;
V – a inobservância do disposto no § 3º do art. 9º por 03 
(três) meses consecutivos ou 06 (seis) alternados.

§ 1° Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do 
REFIS, os valores liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em cobrança e:
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parcela.

§ 2° Após a quitação de débito do REFIS, caso esse 
esteja vinculado a execução fiscal proposta pelo 
Município de Camaçari, o interessado deve encaminhar 
à Procuradoria Fiscal do Município, por meio do e-mail 
refiseducacao@camacari.ba.gov.br, requerimento de 
extinção de execução fiscal por quitação, no qual conste 
o número da inscrição municipal, RG, CPF/CNPJ e 
endereço completo do contribuinte e procurador (se for o 
caso).

§ 3º O ingresso no REFIS impõe ao sujeito passivo a 
regularidade fiscal frente aos tributos municipais com 
vencimento posterior à data de homologação de que trata 
o § 1º deste artigo.

Art. 10 O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:

I – o atraso com o pagamento de qualquer parcela há 
mais de 60 (sessenta) dias;
II – a não comprovação das obrigações definidas no art. 
3º desta Lei, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 
da data de homologação dos débitos tributários do 
REFIS; 
III – decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica;
IV – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade 
nova, oriunda de cisão, ou aquela que incorporar a parte 
do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as 
obrigações do REFIS;
V – a inobservância do disposto no § 3º do art. 9º por 03 
(três) meses consecutivos ou 06 (seis) alternados.

§ 1° Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do 
REFIS, os valores liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em cobrança e:

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, 
com a incidência dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste 
parágrafo as parcelas quitadas durante o REFIS, com 
acréscimos legais até a data da rescisão.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I 
do art. 360 do Código Civil.

Art. 11. Os benefícios concedidos nesta Lei não abarcam 
os créditos tributários extintos pelo pagamento, não 
servindo de fundamento para pedidos de restituição de 
quaisquer valores.

§ 1º Os tributos lançados retroativamente poderão ser 
incluídos no Refis de que tratam os arts. 1º ao 11 desta 
Lei.

§ 2º Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a, em 
caráter excepcional, incluir no acordo do REFIS-
EDUCAÇÃO a previsão de pagamento do valor dos 
tributos e encargos devidos, excetuado os honorários 
advocatícios, por meio da compensação disciplinada no 
art. 41-A do Código Tributário Municipal, nos termos da 
regulamentação própria do instituto.  

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a editar 
normas nos casos omissos.

Art. 13 . Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1704/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Promove a alteração de dispositivos da Lei 
nº 1039, de 16 de dezembro de 2009 
(Código Tributário Municipal), isso para 
incluir na hipótese permissiva de 
compensação tributária constante do art. 
41-A os serviços de educação privada no 
âmbito do Município de Camaçari, bem 
assim promove alterações necessárias 
para compatibilizar a disciplina municipal 
com as alterações promovidas na 
legislação federal, especialmente àquelas 
oriundas das Leis Complementares de nº 
175/2020 e nº 183/2021, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, 
com a incidência dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste 
parágrafo as parcelas quitadas durante o REFIS, com 
acréscimos legais até a data da rescisão.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I 
do art. 360 do Código Civil.

Art. 11. Os benefícios concedidos nesta Lei não abarcam 
os créditos tributários extintos pelo pagamento, não 
servindo de fundamento para pedidos de restituição de 
quaisquer valores.

§ 1º Os tributos lançados retroativamente poderão ser 
incluídos no Refis de que tratam os arts. 1º ao 11 desta 
Lei.

§ 2º Fica a Secretaria da Fazenda autorizada a, em 
caráter excepcional, incluir no acordo do REFIS-
EDUCAÇÃO a previsão de pagamento do valor dos 
tributos e encargos devidos, excetuado os honorários 
advocatícios, por meio da compensação disciplinada no 
art. 41-A do Código Tributário Municipal, nos termos da 
regulamentação própria do instituto.  

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a editar 
normas nos casos omissos.

Art. 13 . Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1704/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Promove a alteração de dispositivos da Lei 
nº 1039, de 16 de dezembro de 2009 
(Código Tributário Municipal), isso para 
incluir na hipótese permissiva de 
compensação tributária constante do art. 
41-A os serviços de educação privada no 
âmbito do Município de Camaçari, bem 
assim promove alterações necessárias 
para compatibilizar a disciplina municipal 
com as alterações promovidas na 
legislação federal, especialmente àquelas 
oriundas das Leis Complementares de nº 
175/2020 e nº 183/2021, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:
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Art. 1º Fica alterada a redação do caput e acrescido o § 5º 
ao art. 41-A da Lei Municipal nº 1.039, de 16 e dezembro 
de 2009, que institui o Código Tributário e de Rendas do 
Município de Camaçari, para fazer incluir a possibilidade 
de compensação entre créditos tributários do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS devidos 
pelos sujeitos passivos prestadores de serviços de 
educação com créditos decorrentes da prestação de 
serviços de educação, passando a ter a seguinte 
redação:

Art. 41-A. Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a compensar especificadamente 
créditos tributários do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS com créditos 
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
devidos aos sujeitos passivos prestadores de 
serviços de educação, saúde, assistência 
m é d i c a  e  c o n g ê n e r e s ,  m e d i a n t e  
credenciamento e observados os requisitos e 
condições estabelecidos em ato do Poder 
Executivo.

Art. 2º. Fica acrescido o §5º ao art. 41-A da Lei Municipal 
nº 1.039, de 16 e dezembro de 2009, que institui o Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari, para 
estabelecer a necessidade de se realizar processo 
administrativo pautado em critérios objetivos para a 
seleção de alunos beneficiados pelas bolsas de estudo, 
com a seguinte redação:

§ 5º A compensação do crédito tributário por 
serviços de educação deverá ser operacionalizada 
por meio de procedimento administrativo de seleção 
dos eventuais beneficiados, a partir de critérios 
objetivos para a escolha dos alunos, os quais 
deverão ser estabelecidos de forma devidamente 
justificada.  

Art. 3º. Ficam alterados os artigos 93, 122, 125, 139, 149, 
204, 262, 263, 264   da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro 
de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.93................................

.........................................

III......................................

.........................................

 b) de loteamento de acesso controlado.

...........................................”(NR)

“Art. 122. ..............................

............................................... 

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços do 
subitem 15.09

...............................................

Art. 1º Fica alterada a redação do caput e acrescido o § 5º 
ao art. 41-A da Lei Municipal nº 1.039, de 16 e dezembro 
de 2009, que institui o Código Tributário e de Rendas do 
Município de Camaçari, para fazer incluir a possibilidade 
de compensação entre créditos tributários do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS devidos 
pelos sujeitos passivos prestadores de serviços de 
educação com créditos decorrentes da prestação de 
serviços de educação, passando a ter a seguinte 
redação:

Art. 41-A. Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a compensar especificadamente 
créditos tributários do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS com créditos 
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
devidos aos sujeitos passivos prestadores de 
serviços de educação, saúde, assistência 
m é d i c a  e  c o n g ê n e r e s ,  m e d i a n t e  
credenciamento e observados os requisitos e 
condições estabelecidos em ato do Poder 
Executivo.

Art. 2º. Fica acrescido o §5º ao art. 41-A da Lei Municipal 
nº 1.039, de 16 e dezembro de 2009, que institui o Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari, para 
estabelecer a necessidade de se realizar processo 
administrativo pautado em critérios objetivos para a 
seleção de alunos beneficiados pelas bolsas de estudo, 
com a seguinte redação:

§ 5º A compensação do crédito tributário por 
serviços de educação deverá ser operacionalizada 
por meio de procedimento administrativo de seleção 
dos eventuais beneficiados, a partir de critérios 
objetivos para a escolha dos alunos, os quais 
deverão ser estabelecidos de forma devidamente 
justificada.  

Art. 3º. Ficam alterados os artigos 93, 122, 125, 139, 149, 
204, 262, 263, 264   da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro 
de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.93................................

.........................................

III......................................

.........................................

 b) de loteamento de acesso controlado.

...........................................”(NR)

“Art. 122. ..............................

............................................... 

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços do 
subitem 15.09

...............................................

§ 4º  Ressalvadas as exceções e especificações 
estabelecidas nos §§ 5º a 11 deste artigo, 
considera-se tomador dos serviços referidos nos 
incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o 
contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de 
unidade da pessoa jurídica contratante, a 
unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, 
sendo irrelevantes para caracterizá-la as 
denominações de sede, filial, agência, posto de 
a tend imento ,  sucursa l ,  escr i tó r io  de  
representação ou contato ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas

§ 5º  No caso dos serviços de planos de saúde ou 
de medicina e congêneres, referidos nos 
subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a 
esta Lei, o tomador do serviço é a pessoa física 
beneficiária vinculada à operadora por meio de 
convênio ou contrato de plano de saúde 
individual, familiar, coletivo empresarial ou 
coletivo por adesão.

§ 6º  Nos casos em que houver dependentes 
vinculados ao titular do plano, será considerado 
apenas o domicílio do titular para fins do disposto 
no § 5º deste artigo.

§ 7º  No caso dos serviços de administração de 
cartão de crédito ou débito e congêneres, 
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços 
anexa a esta Lei, prestados diretamente aos 
portadores de cartões de crédito ou débito e 
congêneres, o tomador é o primeiro titular do 
cartão.

§ 8º  O local do estabelecimento credenciado é 
considerado o domicílio do tomador dos demais 
serviços referidos no subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei relativos às 
transferências realizadas por meio de cartão de 
crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam 
prestados ao tomador, direta ou indiretamente, 
por:

I - bandeiras;
II - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 9º   No caso dos serviços de administração de 
carteira de valores mobiliários e dos serviços de 
administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, referidos no subitem 15.01 da lista 
de serviços anexa a esta Lei, o tomador é o 
cotista.

§ 10.  No caso dos serviços de administração de 
consórcios, o tomador de serviço é o 
consorciado.

§ 11.  No caso dos serviços de arrendamento 
mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, 
pessoa física ou a unidade beneficiária da 
pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso 

§ 4º  Ressalvadas as exceções e especificações 
estabelecidas nos §§ 5º a 11 deste artigo, 
considera-se tomador dos serviços referidos nos 
incisos XXI, XXII e XXIII do caput deste artigo o 
contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de 
unidade da pessoa jurídica contratante, a 
unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, 
sendo irrelevantes para caracterizá-la as 
denominações de sede, filial, agência, posto de 
a tend imento ,  sucursa l ,  escr i tó r io  de  
representação ou contato ou quaisquer outras 
que venham a ser utilizadas

§ 5º  No caso dos serviços de planos de saúde ou 
de medicina e congêneres, referidos nos 
subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a 
esta Lei, o tomador do serviço é a pessoa física 
beneficiária vinculada à operadora por meio de 
convênio ou contrato de plano de saúde 
individual, familiar, coletivo empresarial ou 
coletivo por adesão.

§ 6º  Nos casos em que houver dependentes 
vinculados ao titular do plano, será considerado 
apenas o domicílio do titular para fins do disposto 
no § 5º deste artigo.

§ 7º  No caso dos serviços de administração de 
cartão de crédito ou débito e congêneres, 
referidos no subitem 15.01 da lista de serviços 
anexa a esta Lei, prestados diretamente aos 
portadores de cartões de crédito ou débito e 
congêneres, o tomador é o primeiro titular do 
cartão.

§ 8º  O local do estabelecimento credenciado é 
considerado o domicílio do tomador dos demais 
serviços referidos no subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei relativos às 
transferências realizadas por meio de cartão de 
crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam 
prestados ao tomador, direta ou indiretamente, 
por:

I - bandeiras;
II - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 9º   No caso dos serviços de administração de 
carteira de valores mobiliários e dos serviços de 
administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, referidos no subitem 15.01 da lista 
de serviços anexa a esta Lei, o tomador é o 
cotista.

§ 10.  No caso dos serviços de administração de 
consórcios, o tomador de serviço é o 
consorciado.

§ 11.  No caso dos serviços de arrendamento 
mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, 
pessoa física ou a unidade beneficiária da 
pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso 
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de arrendatário não domiciliado no País, o 
tomador é o beneficiário do serviço no País” (NR)

“Art. 125......................................

§ 8º  Os serviços dos subitens 4.22 e 4.23 da lista 
de Serviço têm a base de cálculo obtida pela 
diferença entre o preço do serviço cobrado pelas 
operadoras de planos de saúde e os repasses 
realizados tão somente em decorrência desses 
contratos.

§ 9º O proprietário de obra de construção civil, 
pessoa física ou microempreendedor individual, 
poderá optar, no momento da obtenção do Alvará 
de Construção, em declarar e recolher 
antecipadamente, conforme os prazos 
estabelecidos em Calendário Fiscal, o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com a 
redução de 20 % (vinte por cento) da base de 
cálculo estimada a partir do Custo Unitário 
Básico do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil – SINDUSCON do Estado da Bahia.

§ 10. O Proprietário de obra de construção civil, 
pessoa física ou jurídica, como pré-condição 
para a obtenção de Alvarás de Habite-se, deverá 
apresentar as notas fiscais dos serviços tomados 
e tributados pelo Imposto Sobre Serviços de 
qualquer Natureza e comprovar a quitação do 
imposto pelo prestador. O não recolhimento e/ou 
a não retenção, implica em responsabilidade 
solidária do tomador dos serviços e sujeição ao 
arbitramento realizado pela autoridade tributária.

§ 11.  No caso de não atendimento ao quanto 
disposto nos §§ 9º ou 10, o preço do serviço será 
arbitrado, utilizando-se o mesmo parâmetro da 
base de cálculo estimada, porém, sem o 
desconto correspondente.

§ 12.  Na constatação, pelo Fisco Municipal, da 
regularidade tributária da obra, será fornecido ao 
proprietário “Certidão de quitação do ISSQN”, 
conforme modelo aprovado pela Secretária da 
Fazenda, sendo este documento pré-requisito na 
obtenção de Alvará de Habite-se. 

§ 13.  No caso de averbação posterior da 
construção, sem a submissão aos processos de 
licença de construção e de habite-se, o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza será 
lançado por arbitramento mediante notificação 
ou auto de infração.

 § 14.  Para os imóveis já construídos, ou em 
construção, sem alvará de construção, e sem 
comprovação de pagamento do ISSQN, serão 
abertas ordens de serviços de fiscalização para 
que seja constituído o crédito tributário devido, 
via notificação fiscal, com recolhimento até 30 
dias a contar da data do recebimento da 
notificação, e em caso de inadimplemento, será 

de arrendatário não domiciliado no País, o 
tomador é o beneficiário do serviço no País” (NR)

“Art. 125......................................

§ 8º  Os serviços dos subitens 4.22 e 4.23 da lista 
de Serviço têm a base de cálculo obtida pela 
diferença entre o preço do serviço cobrado pelas 
operadoras de planos de saúde e os repasses 
realizados tão somente em decorrência desses 
contratos.

§ 9º O proprietário de obra de construção civil, 
pessoa física ou microempreendedor individual, 
poderá optar, no momento da obtenção do Alvará 
de Construção, em declarar e recolher 
antecipadamente, conforme os prazos 
estabelecidos em Calendário Fiscal, o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com a 
redução de 20 % (vinte por cento) da base de 
cálculo estimada a partir do Custo Unitário 
Básico do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil – SINDUSCON do Estado da Bahia.

§ 10. O Proprietário de obra de construção civil, 
pessoa física ou jurídica, como pré-condição 
para a obtenção de Alvarás de Habite-se, deverá 
apresentar as notas fiscais dos serviços tomados 
e tributados pelo Imposto Sobre Serviços de 
qualquer Natureza e comprovar a quitação do 
imposto pelo prestador. O não recolhimento e/ou 
a não retenção, implica em responsabilidade 
solidária do tomador dos serviços e sujeição ao 
arbitramento realizado pela autoridade tributária.

§ 11.  No caso de não atendimento ao quanto 
disposto nos §§ 9º ou 10, o preço do serviço será 
arbitrado, utilizando-se o mesmo parâmetro da 
base de cálculo estimada, porém, sem o 
desconto correspondente.

§ 12.  Na constatação, pelo Fisco Municipal, da 
regularidade tributária da obra, será fornecido ao 
proprietário “Certidão de quitação do ISSQN”, 
conforme modelo aprovado pela Secretária da 
Fazenda, sendo este documento pré-requisito na 
obtenção de Alvará de Habite-se. 

§ 13.  No caso de averbação posterior da 
construção, sem a submissão aos processos de 
licença de construção e de habite-se, o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza será 
lançado por arbitramento mediante notificação 
ou auto de infração.

 § 14.  Para os imóveis já construídos, ou em 
construção, sem alvará de construção, e sem 
comprovação de pagamento do ISSQN, serão 
abertas ordens de serviços de fiscalização para 
que seja constituído o crédito tributário devido, 
via notificação fiscal, com recolhimento até 30 
dias a contar da data do recebimento da 
notificação, e em caso de inadimplemento, será 

lavrado auto de infração.”(NR)

“Art. 139....................................
            

XX – as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 
8º do art. 122 desta Lei, pelo imposto devido 
pelas pessoas a que se refere o inciso I do 
mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços 
prestados na forma do subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei. 
...................................................”(NR)
“Art. 149.......................................
.....................................................
“ X – no valor de 3.000 (três mil) UFM – Unidade 
Fiscal do Município, a falta da declaração mensal 
do sistema eletrônico de padrão unificado, no 
layout e padrões definidos pelo Comitê Gestor 
das Obrigações Acessórias do ISSQN – CGOA, 
nos termos e prazo da Lei Complementar 
175/2020.”(NR)
“Art. 204...........................................
Paragrafo único. As empresas beneficiadas pela 
Lei nº 1.657, de 19 de Março de 2021, ficam 
isentas da COSIP durante o período de 
construção das unidades imobiliárias inscritas no 
cadastro imobiliário até o momento da efetiva 
ligação ao sistema de energia elétrica.”(NR)
Art. 262 - O prazo para interposição do pedido de 
baixa ou suspensão cadastral é de 30 (trinta) 
dias, contados do encerramento de sua atividade 
no Município de Camaçari.
 “ART.263. Far-se-á a baixa da inscrição de 
atividades: 
I - a requerimento do contribuinte interessado ou 
s e u  m a n d a t á r i o ;  
II - de ofício, nas hipóteses definidas em Ato do 
Poder Executivo. 
§ 1º A baixa da inscrição de atividades não 
impede que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados tributos e respectivas penalidades, 
decorrentes de atos ou omissões contrários à 
legislação. 
§ 2° Na baixa da inscrição cadastral da pessoa 
jurídica de direito privado decorrente de fusão, 
transformação ou incorporação em outra, ficará 
responsável pelo débito com a Fazenda Pública, 
devido até a data do ato, a pessoa jurídica 
resultante da fusão, transformação ou 
incorporação.
§ 3º No caso de baixa da inscrição cadastral com 
crédito tributário pendente, será emitida uma 
certidão de baixa com débito.”
“Art. 264. São hipóteses de baixa de inscrição:
I – o não recolhimento de tributos por período 
superior a 2 (dois) anos, sem justificativa de falta 
de movimentação tributável;
II – a não atualização cadastral por período 
superior a 2 (dois) anos.
§1° Constatada quaisquer das hipóteses acima, 
a inscrição municipal será suspensa de ofício, e 
posteriormente baixada, caso o titular cadastral 
não apresente recurso, no prazo de 30 (trinta) 
dias, após notificação da suspensão para baixa, 

lavrado auto de infração.”(NR)

“Art. 139....................................
            

XX – as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 
8º do art. 122 desta Lei, pelo imposto devido 
pelas pessoas a que se refere o inciso I do 
mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços 
prestados na forma do subitem 15.01 da lista de 
serviços anexa a esta Lei. 
...................................................”(NR)
“Art. 149.......................................
.....................................................
“ X – no valor de 3.000 (três mil) UFM – Unidade 
Fiscal do Município, a falta da declaração mensal 
do sistema eletrônico de padrão unificado, no 
layout e padrões definidos pelo Comitê Gestor 
das Obrigações Acessórias do ISSQN – CGOA, 
nos termos e prazo da Lei Complementar 
175/2020.”(NR)
“Art. 204...........................................
Paragrafo único. As empresas beneficiadas pela 
Lei nº 1.657, de 19 de Março de 2021, ficam 
isentas da COSIP durante o período de 
construção das unidades imobiliárias inscritas no 
cadastro imobiliário até o momento da efetiva 
ligação ao sistema de energia elétrica.”(NR)
Art. 262 - O prazo para interposição do pedido de 
baixa ou suspensão cadastral é de 30 (trinta) 
dias, contados do encerramento de sua atividade 
no Município de Camaçari.
 “ART.263. Far-se-á a baixa da inscrição de 
atividades: 
I - a requerimento do contribuinte interessado ou 
s e u  m a n d a t á r i o ;  
II - de ofício, nas hipóteses definidas em Ato do 
Poder Executivo. 
§ 1º A baixa da inscrição de atividades não 
impede que, posteriormente, sejam lançados ou 
cobrados tributos e respectivas penalidades, 
decorrentes de atos ou omissões contrários à 
legislação. 
§ 2° Na baixa da inscrição cadastral da pessoa 
jurídica de direito privado decorrente de fusão, 
transformação ou incorporação em outra, ficará 
responsável pelo débito com a Fazenda Pública, 
devido até a data do ato, a pessoa jurídica 
resultante da fusão, transformação ou 
incorporação.
§ 3º No caso de baixa da inscrição cadastral com 
crédito tributário pendente, será emitida uma 
certidão de baixa com débito.”
“Art. 264. São hipóteses de baixa de inscrição:
I – o não recolhimento de tributos por período 
superior a 2 (dois) anos, sem justificativa de falta 
de movimentação tributável;
II – a não atualização cadastral por período 
superior a 2 (dois) anos.
§1° Constatada quaisquer das hipóteses acima, 
a inscrição municipal será suspensa de ofício, e 
posteriormente baixada, caso o titular cadastral 
não apresente recurso, no prazo de 30 (trinta) 
dias, após notificação da suspensão para baixa, 
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a qual deve ocorrer, preferencialmente, por meio 
do endereço eletrônico fornecido para fins de 
fixação do Domicílio Tributário eletrônico (DTE) 
ou, na impossibilidade de localização do 
contribuinte ou responsável tributário, por meio 
de publicação no Diário Oficial do Município.
§2º Não impugnada a notificação de suspensão 
para baixa cadastral ou julgado improcedente o 
recurso de que trata o §1°, a inscrição municipal 
será baixada.

Art. 4º. Ficam acrescentados os artigos 285-A, 285-B, 
285-C, todos da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 
2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 285-A.  A Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) é instrumento hábil para apuração da categoria 
construtiva e padrão de classificação do imóvel 
mediante informações declaradas pelo sujeito passivo 
ou pelo responsável técnico da obra, conforme lei 
específica.
§ 1º O padrão de classificação do imóvel será 
determinado através da Planilha de Informação 
Cadastral (PIC), em conjunto com a Declaração 
de Atualização Cadastral (DAC). 

§ 2º Para os imóveis com construções de 
categoria predominantemente Residencial 
Horizontal (RH), o padrão de classificação do 
imóvel  será atr ibuído de of íc io pela 
administração tributária, preferencialmente 
baseado nas informações obtidas através da 
Declaração de Atualização Cadastral (DAC) ou 
da Planilha de Informação Cadastral (PIC), para 
a totalidade da área construída existente no 
imóvel.

§3º Para os imóveis que apresentarem área 
construída das categorias Residencial e Não 
Residencial na mesma proporção, o padrão de 
classif icação do imóvel será apurado 
preferencialmente mediante preenchimento da 
Declaração de Atualização Cadastral (DAC) ou 
da Planilha de Informação Cadastral (PIC) para a 
área total construída do imóvel, considerando-se 
a categoria Residencial para todo o imóvel.

§ 4º Nos imóveis com construções de categoria 
mista, predominantemente Não Residencial 
Horizontal (NRH) com área construída inferior a 
500,00m² (quinhentos metros quadrados), o 
padrão de classificação do imóvel deverá ser 
atribuído de ofício pela administração tributária, 
preferencialmente baseado nas informações 
obtidas através da Declaração de Atualização 
Cadastral (DAC) ou da Planilha de Informação 
Cadastral (PIC), para a totalidade da área 
construída existente no imóvel.” (NR)

“Art. 285-B. O padrão de classificação dos 
imóveis enquadrados na categoria construtiva 
predominantemente Residencial Vertical (RV) 
será atribuído pela administração tributária 
tomando-se por base preferencialmente os 

a qual deve ocorrer, preferencialmente, por meio 
do endereço eletrônico fornecido para fins de 
fixação do Domicílio Tributário eletrônico (DTE) 
ou, na impossibilidade de localização do 
contribuinte ou responsável tributário, por meio 
de publicação no Diário Oficial do Município.
§2º Não impugnada a notificação de suspensão 
para baixa cadastral ou julgado improcedente o 
recurso de que trata o §1°, a inscrição municipal 
será baixada.

Art. 4º. Ficam acrescentados os artigos 285-A, 285-B, 
285-C, todos da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 
2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 285-A.  A Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) é instrumento hábil para apuração da categoria 
construtiva e padrão de classificação do imóvel 
mediante informações declaradas pelo sujeito passivo 
ou pelo responsável técnico da obra, conforme lei 
específica.
§ 1º O padrão de classificação do imóvel será 
determinado através da Planilha de Informação 
Cadastral (PIC), em conjunto com a Declaração 
de Atualização Cadastral (DAC). 

§ 2º Para os imóveis com construções de 
categoria predominantemente Residencial 
Horizontal (RH), o padrão de classificação do 
imóvel  será atr ibuído de of íc io pela 
administração tributária, preferencialmente 
baseado nas informações obtidas através da 
Declaração de Atualização Cadastral (DAC) ou 
da Planilha de Informação Cadastral (PIC), para 
a totalidade da área construída existente no 
imóvel.

§3º Para os imóveis que apresentarem área 
construída das categorias Residencial e Não 
Residencial na mesma proporção, o padrão de 
classif icação do imóvel será apurado 
preferencialmente mediante preenchimento da 
Declaração de Atualização Cadastral (DAC) ou 
da Planilha de Informação Cadastral (PIC) para a 
área total construída do imóvel, considerando-se 
a categoria Residencial para todo o imóvel.

§ 4º Nos imóveis com construções de categoria 
mista, predominantemente Não Residencial 
Horizontal (NRH) com área construída inferior a 
500,00m² (quinhentos metros quadrados), o 
padrão de classificação do imóvel deverá ser 
atribuído de ofício pela administração tributária, 
preferencialmente baseado nas informações 
obtidas através da Declaração de Atualização 
Cadastral (DAC) ou da Planilha de Informação 
Cadastral (PIC), para a totalidade da área 
construída existente no imóvel.” (NR)

“Art. 285-B. O padrão de classificação dos 
imóveis enquadrados na categoria construtiva 
predominantemente Residencial Vertical (RV) 
será atribuído pela administração tributária 
tomando-se por base preferencialmente os 

dados da Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) firmada pelo responsável técnico da obra 
e da incorporação ou instituição de condomínio e 
registrada no ofício de registro de imóveis.

§ 1º Na falta dos documentos elencados no caput 
deste artigo, o padrão de classificação do imóvel 
será apurado pela administração tributária 
mediante preenchimento da Planilha de 
Informação Cadastral (PIC), conforme normas 
regulamentadoras.

§ 2º O valor unitário do metro quadrado de 
c o n s t r u ç ã o  s e r á  a p u r a d o  m e d i a n t e  
preenchimento de uma Planilha de Informação 
Cadastral (PIC) para cada uma das tipologias 
definidas na legislação tributária municipal.” 
(NR)

“Art. 285-C.  Na hipótese de ampliação de área 
construída de imóveis Não Residenciais com 
área construída superior a 500,00m² (quinhentos 
metros quadrados) em que a área ampliada seja 
inferior a 500,00m² (quinhentos metros 
quadrados), o padrão de classificação da área 
ampliada será apurado mediante preenchimento 
de uma Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) única ou através da Planilha de 
Informação Cadastral (PIC).” (NR)

Art. 5º O item 11 da lista de serviços anexa à Lei nº 1.039, 
de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido do 
seguinte subitem 11.05, devidamente aprovado pela Lei 
Complementar Federal 183, 22 de setembro de 2021:

“11...
11.05 Serviços relacionados ao monitoramento e 
rastreamento a distância, em qualquer via ou 
local, de veículos, cargas, pessoas e 
semoventes em circulação ou movimento, 
realizados por meio de telefonia móvel, 
transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro 
meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da 
Informação Veicular, independentemente de o 
prestador de serviços ser proprietário ou não da 
infraestrutura de telecomunicações que utiliza.”

Art. 6º. Fica alterado, na forma do Anexo Único desta Lei, 
o Anexo IIda Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009, 
Tabela de Receita nº II, paraefeito de apuração do valor 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS. 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, exceto a alteração da alínea b, inciso III do 
art. 93 que passará a ter vigência a partir de 1º de janeiro 
do exercício de 2023, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

dados da Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) firmada pelo responsável técnico da obra 
e da incorporação ou instituição de condomínio e 
registrada no ofício de registro de imóveis.

§ 1º Na falta dos documentos elencados no caput 
deste artigo, o padrão de classificação do imóvel 
será apurado pela administração tributária 
mediante preenchimento da Planilha de 
Informação Cadastral (PIC), conforme normas 
regulamentadoras.

§ 2º O valor unitário do metro quadrado de 
c o n s t r u ç ã o  s e r á  a p u r a d o  m e d i a n t e  
preenchimento de uma Planilha de Informação 
Cadastral (PIC) para cada uma das tipologias 
definidas na legislação tributária municipal.” 
(NR)

“Art. 285-C.  Na hipótese de ampliação de área 
construída de imóveis Não Residenciais com 
área construída superior a 500,00m² (quinhentos 
metros quadrados) em que a área ampliada seja 
inferior a 500,00m² (quinhentos metros 
quadrados), o padrão de classificação da área 
ampliada será apurado mediante preenchimento 
de uma Declaração de Atualização Cadastral 
(DAC) única ou através da Planilha de 
Informação Cadastral (PIC).” (NR)

Art. 5º O item 11 da lista de serviços anexa à Lei nº 1.039, 
de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido do 
seguinte subitem 11.05, devidamente aprovado pela Lei 
Complementar Federal 183, 22 de setembro de 2021:

“11...
11.05 Serviços relacionados ao monitoramento e 
rastreamento a distância, em qualquer via ou 
local, de veículos, cargas, pessoas e 
semoventes em circulação ou movimento, 
realizados por meio de telefonia móvel, 
transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro 
meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da 
Informação Veicular, independentemente de o 
prestador de serviços ser proprietário ou não da 
infraestrutura de telecomunicações que utiliza.”

Art. 6º. Fica alterado, na forma do Anexo Único desta Lei, 
o Anexo IIda Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009, 
Tabela de Receita nº II, paraefeito de apuração do valor 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS. 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, exceto a alteração da alínea b, inciso III do 
art. 93 que passará a ter vigência a partir de 1º de janeiro 
do exercício de 2023, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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ANEXO ÚNICO

ANEXO II 
Lei 1039, de 16/12/2021

TABELA DE RECEITA Nº II
ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA

ANEXO ÚNICO

ANEXO II 
Lei 1039, de 16/12/2021

TABELA DE RECEITA Nº II
ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA

LEI Nº 1705/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Au to r i za ,  na  f o rma  da  Emenda  
Constitucional nº 113, e 08 de dezembro de 
2021, a realização de reparcelamento dos 
débitos do Município de Camaçari perante o 
Regime Próprio dos Servidores Municipais 
de Camaçari administrado pelo Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal de 
Camaçari – ISSM, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a renegociar a dívida com o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM oriunda da 
suspensão dos repasses das contribuições patronais 
estabelecida pela Lei Municipal n. 1.629/2020, 
observando-se as regras previstas no art. 115 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal que foi incluído pela Emenda 
Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, e a 
legislação federal infraconstitucional em vigor, 
especialmente, o quanto vier a determinar e orientar o Ato 
do Ministério do Trabalho e Previdência referido no 
Parágrafo Único do art. 115 do ADCT, observando 
quando da pactuação dos TERMOS DE ACORDO DE 
REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS, os seguintes requisitos:

I – prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas;

II – aplicação do índice de atualização e da taxa 
de juros estabelecidos como meta atuarial na 
Política de Investimentos do ISSM que esteja 
vigente para a consolidação do montante devido 
e sobre o pagamento das prestações vincendas 
e vencidas, com incidência mensal;

III - vencimento da primeira prestação no máximo 
até o último dia útil do mês subsequente ao da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento;

IV – aplicação de cláusula penal de 2% em caso 
de atraso no pagamento do parcelamento, além 
da previsão de vinculação do Fundo de Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM como 
garantia das prestações acordadas e não pagas 
no seu vencimento, mediante autorização 
fornecida ao agente financeiro responsável pela 
liberação do FPM, concedida no ato de 
formalização do termo;

V - vedação de inclusão, no termo de 
parcelamento, das contribuições descontadas 
dos segurados ativos, aposentados e 

LEI Nº 1705/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Au to r i za ,  na  f o rma  da  Emenda  
Constitucional nº 113, e 08 de dezembro de 
2021, a realização de reparcelamento dos 
débitos do Município de Camaçari perante o 
Regime Próprio dos Servidores Municipais 
de Camaçari administrado pelo Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal de 
Camaçari – ISSM, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a renegociar a dívida com o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM oriunda da 
suspensão dos repasses das contribuições patronais 
estabelecida pela Lei Municipal n. 1.629/2020, 
observando-se as regras previstas no art. 115 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 
Constituição Federal que foi incluído pela Emenda 
Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, e a 
legislação federal infraconstitucional em vigor, 
especialmente, o quanto vier a determinar e orientar o Ato 
do Ministério do Trabalho e Previdência referido no 
Parágrafo Único do art. 115 do ADCT, observando 
quando da pactuação dos TERMOS DE ACORDO DE 
REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS, os seguintes requisitos:

I – prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas;

II – aplicação do índice de atualização e da taxa 
de juros estabelecidos como meta atuarial na 
Política de Investimentos do ISSM que esteja 
vigente para a consolidação do montante devido 
e sobre o pagamento das prestações vincendas 
e vencidas, com incidência mensal;

III - vencimento da primeira prestação no máximo 
até o último dia útil do mês subsequente ao da 
assinatura do termo de acordo de parcelamento;

IV – aplicação de cláusula penal de 2% em caso 
de atraso no pagamento do parcelamento, além 
da previsão de vinculação do Fundo de Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM como 
garantia das prestações acordadas e não pagas 
no seu vencimento, mediante autorização 
fornecida ao agente financeiro responsável pela 
liberação do FPM, concedida no ato de 
formalização do termo;

V - vedação de inclusão, no termo de 
parcelamento, das contribuições descontadas 
dos segurados ativos, aposentados e 
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pensionistas, assim como de débitos não 
decorrentes de contribuições previdenciárias;

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1706/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 1.514, de 17 de 
novembro de 2017, prorrogando o prazo 
de 03 (três) anos para o Ministério Público 
do Estado da Bahia dar início às obras de 
construção do novo prédio  da  
Promotoria Regional de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

oArt. 1  Fica prorrogado, pelo período de 03 (três) anos, a 
contar da publicação desta lei, o prazo para dar início às 
obras de construção do novo prédio da Promotoria 

oRegional de Camaçari, previsto no art. 3 , I, da Lei 
Municipal nº 1.514, de 17 de novembro de 2017, que 
autorizou o Chefe do Poder Executivo a transferir, por 
doação, imóvel ao Ministério Público do Estado da Bahia.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 7673/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Núcleo do 
Museu da Cidade de Camaçari, na forma 
que indica, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO, o que determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil em seus arts. 23 e 30, que 
estabelece dentre as competências dos municípios a 

pensionistas, assim como de débitos não 
decorrentes de contribuições previdenciárias;

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1706/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 1.514, de 17 de 
novembro de 2017, prorrogando o prazo 
de 03 (três) anos para o Ministério Público 
do Estado da Bahia dar início às obras de 
construção do novo prédio  da  
Promotoria Regional de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

oArt. 1  Fica prorrogado, pelo período de 03 (três) anos, a 
contar da publicação desta lei, o prazo para dar início às 
obras de construção do novo prédio da Promotoria 

oRegional de Camaçari, previsto no art. 3 , I, da Lei 
Municipal nº 1.514, de 17 de novembro de 2017, que 
autorizou o Chefe do Poder Executivo a transferir, por 
doação, imóvel ao Ministério Público do Estado da Bahia.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 7673/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a criação do Núcleo do 
Museu da Cidade de Camaçari, na forma 
que indica, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO, o que determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil em seus arts. 23 e 30, que 
estabelece dentre as competências dos municípios a 

promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, bem como a proteção aos documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais e os sítios 
arqueológicos;

CONSIDERANDO, o art. 202 da Lei Orgânica do 
Município, que estabelece que "O Município preservará e 
promoverá a cultura local pelo incentivo ao culto da sua 
história, tradição e patrimônio material e imaterial.";

CONSIDERANDO, o art. 203 da Lei Orgânica do 
Município, que determina: " funcionarão no Município, 
pelo menos, um Museu e uma Biblioteca Pública, cujo 
acesso será franqueado a todos, e o Arquivo Público 
Municipal, para preservação dos conjuntos documentais 
que encerram valor probatório, informativo ou histórico e 
que constituem o patrimônio documental do Município de 
Camaçari.";

CONSIDERANDO, os incisos II e III, do art. 204 da Lei 
Orgânica do Município, que estabelecem a criação e 
manutenção de espaços públicos destinados a garantir a 
produção, divulgação e apresentação das manifestações 
artístico-culturais e a instalação e manutenção de 
equipamentos que garantam o pleno desenvolvimento 
das atividades culturais;

CONSIDERANDO, que o art. 207 da Lei Orgânica 
Municipal determina que "O Município implantará um 
museu, objetivando preservar a sua memória cultural e 
histórica" e

CONSIDERANDO, finalmente, a iminente inauguração 
do Museu de Camassary, no Centro Antigo da cidade,

DECRETA

Art. 1º - Fica criado, no Município de Camaçari, o Núcleo 
do Museu da Cidade, doravante denominado Núcleo do 
Museu de Camassary, subordinado à Secretaria 
Municipal da Cultura- SECULT, que obedecerá às 
disposições contidas neste decreto.

§ 1º - O Núcleo do Museu de Camassary será instalado 
provisoriamente nas dependências do prédio da Cidade 
do Saber, sede da Secretaria de Cultura.

§ 2º -  O quadro de pessoal técnico e auxiliar necessário à 
coordenação e execução dos programas e atividades do 
Museu, será recrutado, preferencialmente, dentre os 
servidores já pertencentes aos atuais quadros da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

a. Entre os profissionais técnicos deverão ter 
museólogos, arquivista, historiadores e antropólogos.

Art. 2° - Até a criação do Museu de Camassary, o Núcleo 
tem como objetivos:

I. recolher, abrigar, conservar, preservar, pesquisar, 
expor e valorizar a memória social junto ao patrimônio 
histórico, artístico, cultural, natural e arqueológico;
II. preservar o patrimônio garantindo condições 

promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, bem como a proteção aos documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais e os sítios 
arqueológicos;

CONSIDERANDO, o art. 202 da Lei Orgânica do 
Município, que estabelece que "O Município preservará e 
promoverá a cultura local pelo incentivo ao culto da sua 
história, tradição e patrimônio material e imaterial.";

CONSIDERANDO, o art. 203 da Lei Orgânica do 
Município, que determina: " funcionarão no Município, 
pelo menos, um Museu e uma Biblioteca Pública, cujo 
acesso será franqueado a todos, e o Arquivo Público 
Municipal, para preservação dos conjuntos documentais 
que encerram valor probatório, informativo ou histórico e 
que constituem o patrimônio documental do Município de 
Camaçari.";

CONSIDERANDO, os incisos II e III, do art. 204 da Lei 
Orgânica do Município, que estabelecem a criação e 
manutenção de espaços públicos destinados a garantir a 
produção, divulgação e apresentação das manifestações 
artístico-culturais e a instalação e manutenção de 
equipamentos que garantam o pleno desenvolvimento 
das atividades culturais;

CONSIDERANDO, que o art. 207 da Lei Orgânica 
Municipal determina que "O Município implantará um 
museu, objetivando preservar a sua memória cultural e 
histórica" e

CONSIDERANDO, finalmente, a iminente inauguração 
do Museu de Camassary, no Centro Antigo da cidade,

DECRETA

Art. 1º - Fica criado, no Município de Camaçari, o Núcleo 
do Museu da Cidade, doravante denominado Núcleo do 
Museu de Camassary, subordinado à Secretaria 
Municipal da Cultura- SECULT, que obedecerá às 
disposições contidas neste decreto.

§ 1º - O Núcleo do Museu de Camassary será instalado 
provisoriamente nas dependências do prédio da Cidade 
do Saber, sede da Secretaria de Cultura.

§ 2º -  O quadro de pessoal técnico e auxiliar necessário à 
coordenação e execução dos programas e atividades do 
Museu, será recrutado, preferencialmente, dentre os 
servidores já pertencentes aos atuais quadros da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

a. Entre os profissionais técnicos deverão ter 
museólogos, arquivista, historiadores e antropólogos.

Art. 2° - Até a criação do Museu de Camassary, o Núcleo 
tem como objetivos:

I. recolher, abrigar, conservar, preservar, pesquisar, 
expor e valorizar a memória social junto ao patrimônio 
histórico, artístico, cultural, natural e arqueológico;
II. preservar o patrimônio garantindo condições 
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adequadas para a manutenção da integridade física, 
química e estética dos acervos museológicos;
III. proporcionar aos munícipes, estudantes e turistas, 
acesso à história da cidade de Camaçari, bem como sua 
relação com a história brasileira;
IV. incrementar o resgate da memória camaçariense, 
através da política de aquisição de acervo,  que poderá 
receber doações de fotos, documentos e impressos, 
bem como outros elementos culturais, além do registro 
de depoimentos orais de significação histórica, visando 
ampliar o universo das fontes para o estudo do município 
de Camaçari;
V. manter resguardado o espaço do Museu de 
Camassary e seu entorno com acompanhamento 
técnico permanente para garantir a sua segurança e dos 
que o visitarem;
VI. criar um Plano Museológico que será o instrumento 
fundamental para a sistematização do trabalho interno e 
para a atuação do futuro Museu na sociedade, com 
cronograma de execução, metodologia adotada, ações 
planejadas e avaliação permanente;
VII. criar programas de gestão institucionais, tais como 
acervos, exposições, relações de educação e cultura, 
pesquisa e investigação científica, arquitetônico, 
ambiental, de segurança, de manutenção, financiamento 
e fomento, difusão e divulgação, ampliação, de uma 
forma participativa, interdisciplinar, permanente, em 
consonância com as diretrizes da Política Nacional de 
Museus, instituída pela Secretaria Especial da Cultura do 
Ministério do Turismo;
VIII. registrar a instituição, depois de organizada 
legalmente, junto ao Departamento de Museus e Centros 
Culturais do IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional  e  Instituto Brasileiro de Museus – 
IBRAM. 
Art. 3º - Para implementação, organização e gestão do 
Núcleo do Museu de Camassary, o Poder Executivo, nos 
termos do parágrafo único do art. 15 da Lei Federal nº 
11.904 de 14 de janeiro de 2009, fica autorizado a 
celebrar convênios, termos de cooperação ou 
instrumentos congêneres com entidades públicas ou 
instituições privadas, objetivando viabilizar a instalação, 
gestão, manutenção e desenvolvimento das atividades 
do museu.

Art. 4º - O Núcleo do Museu de Camassary propõe-se a 
receber, preferencialmente, acervo e coleções que sejam 
relacionadas a história de Camaçari. Os documentos 
serão analisados através de parâmetros estabelecidos 
por uma comissão de acervos, a ser formada com 
diferentes segmentos da sociedade e profissionais da 
área como Museólogos, Historiadores e Antropológos, 
sendo, a partir de então, incorporadas ao Núcleo, tendo 
como diretriz principal de trabalho a missão e a 
identidade do museu.

§ 1º -  O acervo deverá dar ênfase especial à salvaguarda 
de bens de valor histórico e cultural inerentes ao 
Município de Camaçari.
§ 2º - Serão passíveis de integrar o acervo do núcleo do 
museu os bens móveis e imóveis de interesse público, de 
natureza material ou imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência ao ambiente 
natural, à identidade, à cultura e à memória dos 

adequadas para a manutenção da integridade física, 
química e estética dos acervos museológicos;
III. proporcionar aos munícipes, estudantes e turistas, 
acesso à história da cidade de Camaçari, bem como sua 
relação com a história brasileira;
IV. incrementar o resgate da memória camaçariense, 
através da política de aquisição de acervo,  que poderá 
receber doações de fotos, documentos e impressos, 
bem como outros elementos culturais, além do registro 
de depoimentos orais de significação histórica, visando 
ampliar o universo das fontes para o estudo do município 
de Camaçari;
V. manter resguardado o espaço do Museu de 
Camassary e seu entorno com acompanhamento 
técnico permanente para garantir a sua segurança e dos 
que o visitarem;
VI. criar um Plano Museológico que será o instrumento 
fundamental para a sistematização do trabalho interno e 
para a atuação do futuro Museu na sociedade, com 
cronograma de execução, metodologia adotada, ações 
planejadas e avaliação permanente;
VII. criar programas de gestão institucionais, tais como 
acervos, exposições, relações de educação e cultura, 
pesquisa e investigação científica, arquitetônico, 
ambiental, de segurança, de manutenção, financiamento 
e fomento, difusão e divulgação, ampliação, de uma 
forma participativa, interdisciplinar, permanente, em 
consonância com as diretrizes da Política Nacional de 
Museus, instituída pela Secretaria Especial da Cultura do 
Ministério do Turismo;
VIII. registrar a instituição, depois de organizada 
legalmente, junto ao Departamento de Museus e Centros 
Culturais do IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional  e  Instituto Brasileiro de Museus – 
IBRAM. 
Art. 3º - Para implementação, organização e gestão do 
Núcleo do Museu de Camassary, o Poder Executivo, nos 
termos do parágrafo único do art. 15 da Lei Federal nº 
11.904 de 14 de janeiro de 2009, fica autorizado a 
celebrar convênios, termos de cooperação ou 
instrumentos congêneres com entidades públicas ou 
instituições privadas, objetivando viabilizar a instalação, 
gestão, manutenção e desenvolvimento das atividades 
do museu.

Art. 4º - O Núcleo do Museu de Camassary propõe-se a 
receber, preferencialmente, acervo e coleções que sejam 
relacionadas a história de Camaçari. Os documentos 
serão analisados através de parâmetros estabelecidos 
por uma comissão de acervos, a ser formada com 
diferentes segmentos da sociedade e profissionais da 
área como Museólogos, Historiadores e Antropológos, 
sendo, a partir de então, incorporadas ao Núcleo, tendo 
como diretriz principal de trabalho a missão e a 
identidade do museu.

§ 1º -  O acervo deverá dar ênfase especial à salvaguarda 
de bens de valor histórico e cultural inerentes ao 
Município de Camaçari.
§ 2º - Serão passíveis de integrar o acervo do núcleo do 
museu os bens móveis e imóveis de interesse público, de 
natureza material ou imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência ao ambiente 
natural, à identidade, à cultura e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade 
camaçariense.

Art. 5º - O Núcleo do Museu de Camassary deverá 
constituir-se no marco inicial para implantação do 
Sistema Municipal de Museus a ser criado, a partir da 
articulação e ampliação das responsabilidades técnicas 
e administrativas da Coordenação de Patrimônio da 
Secretaria de Cultura,  visando à organização sistêmica 
de programas museológicos relativos ao patrimônio da 
Cidade.

Parágrafo único. A ação sistêmica poderá compreender, 
também, articulações museológicas em rede com outras 
instituições congêneres.

Art. 6º - Fica vedada a participação direta ou indireta de 
pessoal técnico do Núcleo do Museu em atividades 
ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único. Atividades de avaliação para fins 
comerciais serão permitidas aos funcionários em serviço 
no Núcleo do Museu, nos casos de uso interno, de 
interesse científico, ou a pedido de órgão do Poder 
Público, mediante procedimento administrativo cabível.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 7674/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece a obrigatoriedade da 
comprovação de vacinação contra a 
COVID-19, para ingresso e permanência 
nos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de Camaçari-Bahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela 
Constituição Federal da República,

CONSIDERANDO a permanência da declaração de 
situação de anormalidade, caracterizada como “Estado 
de Calamidade Pública”, no âmbito deste município, em 
virtude da emergência de saúde pública de importância 
mundial por conta da propagação do Covid-19.

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, na forma do art. 196 da Constituição Federal 
de 1988;

CONSIDERANDO a autorização legal contida no art. 3º, 

di ferentes grupos formadores da sociedade 
camaçariense.

Art. 5º - O Núcleo do Museu de Camassary deverá 
constituir-se no marco inicial para implantação do 
Sistema Municipal de Museus a ser criado, a partir da 
articulação e ampliação das responsabilidades técnicas 
e administrativas da Coordenação de Patrimônio da 
Secretaria de Cultura,  visando à organização sistêmica 
de programas museológicos relativos ao patrimônio da 
Cidade.

Parágrafo único. A ação sistêmica poderá compreender, 
também, articulações museológicas em rede com outras 
instituições congêneres.

Art. 6º - Fica vedada a participação direta ou indireta de 
pessoal técnico do Núcleo do Museu em atividades 
ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único. Atividades de avaliação para fins 
comerciais serão permitidas aos funcionários em serviço 
no Núcleo do Museu, nos casos de uso interno, de 
interesse científico, ou a pedido de órgão do Poder 
Público, mediante procedimento administrativo cabível.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 7674/2021
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece a obrigatoriedade da 
comprovação de vacinação contra a 
COVID-19, para ingresso e permanência 
nos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo do 
Município de Camaçari-Bahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela 
Constituição Federal da República,

CONSIDERANDO a permanência da declaração de 
situação de anormalidade, caracterizada como “Estado 
de Calamidade Pública”, no âmbito deste município, em 
virtude da emergência de saúde pública de importância 
mundial por conta da propagação do Covid-19.

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, na forma do art. 196 da Constituição Federal 
de 1988;

CONSIDERANDO a autorização legal contida no art. 3º, 
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inciso III, alínea d, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade e urgência da 
manutenção das medidas sanitárias e administrativas, 
especialmente do exemplo e estímulo à vacinação no 
âmbito do Município de Camaçari, como método eficaz e 
científico para o enfrentamento da pandemia,

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade de 
comprovação de vacinação contra a COVID-19, 
observadas as orientações científicas/médicas, 
sanitárias e o calendário estabelecido pelo Ministério da 
Saúde, para o ingresso e permanência no interior dos 
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo do Município de Camaçari-Bahia.

Parágrafo único. A comprovação de vacinação que trata 
o caput poderá ser verificada através do Comprovante de 
Vacinação Oficial, emitido pela plataforma do Sistema 
Único de Saúde - Conecte SUS, ou por outro meio 
comprobatório, como caderneta ou cartão de vacinação, 
emitido pelas Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde, ou outro órgão de saúde nacional ou estrangeiro, 
com registro da aplicação das vacinas, devendo ser 
obedecido em qualquer hipótese o calendário 
estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º - Caberá aos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de 
Camaçari, a adoção das seguintes providências:

I - controle de entrada de cada cidadão nas suas 
dependências, mediante apresentação de comprovação 
do esquema vacinal completo, em no mínimo 2 doses, ou 
dose única para aqueles imunizantes que são aplicados 
em única dosagem, juntamente com documento de 
identificação com foto;

II - cumprimento dos protocolos sanitários vigentes.

Art. 3º - As exigências deste Decreto não se aplicam 
àqueles que, por relatório médico ou que, nos termos do 
Plano Nacional de Imunização (PNI) não integrem, 
temporária ou permanentemente, grupo elegível para 
recebimento do imunizante, inclusive em razão da faixa 
etária.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 14 de 
dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  22  DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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Camaçari, a adoção das seguintes providências:

I - controle de entrada de cada cidadão nas suas 
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CAMAÇARI, EM  22  DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO 7672/2021
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação de membros 

para composição do Conselho 

Municipal de Esporte e dá outras 

providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei 

Orgânica do Município de Camaçari, Estado da Bahia,

DECRETA

Art. 1° - Ficam nomeados os membros a seguir 

relacionados para composição do Conselho Municipal 

de Esporte, para o biênio 2021-2023, conforme 

preconizado na Lei Nº 1683/2021 de 30 de setembro de 

2021, que dispões dispõe sobre a criação, composição, 

competência e funcionamento do Conselho Municipal de 

Esporte:

I – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – 

ELEITOS:

I.I – Representantes de entidades da modalidade 

desportiva de futebol (campo, quadra e areia), 

Futsal, Fut7, Futevôlei e Futebol Americano:

Titular – Marcos Vinicius Pereira dos Santos;

Suplente – Edipo Evandro Soares Lins.

I.II – Representantes de entidade da modalidade 

desportiva coletiva Artes Marciais, JiuJitsu, Judô, 

Karatê, Taekwondo, Hapkido, Muay Thai, Go Shin 

Jitsu e Kung Fu:

Titular – Cristiano Pereira da Silva;

Suplente – Josivan da Silva Santos.

I.III – Representantes de entidade de modalidade 

desportiva coletiva de Lutas, Boxe, Westinling, Luta 

livre, Capoeira, MMA, Kickboxing, Capo-Jitsu:Titular 

– Kaian Oliveira Reis; 

I.IV – Representantes de Entidades da modalidade 

desportiva coletiva de quadra e campo de areia Vôlei, 

Basquete, Handebol, Baleou, Badminton, Voleibol de 

praia, Beach Tênis, Tênis de mesa, Beisebol, Bocha, 

Curling, Goalball, Rugby, Sofball e Squash:

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei 
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Titular – Denilson Muniz de Menezes;

Suplente – Rodrigo Henrique Rodrigues da Silva.

I.V – Representante de entidade da modalidade 

desportiva Ginástica e Musculação, Ginástica 

Rítmica, Ginástica, Aeróbica, Ginástica Laboral, 

Cheerleadder,  CrossFit ,  Fisiculturismo e 

Levantamento de Peso:

Titular – Antônio Carlos Cardoso de Castro Junior;

Suplente – Samara Karolainy Bispo dos Santos.

I.VI – Representantes de entidade da modalidade 

desportiva aquática Natação, Hidroginástica, Surf, 

Remo, Polo Aquático, Canoagem, Biribol, 

Bodyboard, Hóquei, Kitesurfe, Luge, Nado Artístico, 

Rafting, Skeleton, SkilSportivo, Snowboard, Stand 

Up Paddle, Vela e Windsurfe:

Titular – Jorge Luiz dos Reis Lopes;

Suplente – Newton Dourado dos Santos.

I.VII – Representantes de entidade da modalidade 

desportiva de Jogos e e-sport, Jogos Virtuais, 

Xadrez, Dominó, Tiro ao Alvo, Golfe, Boliche, Dama, 

Esgrima, Jogo de Malha, Saltos Ornamentais, Tiro 

com Arco, Tiro Esportivo, Airsoft:

Titular – Michel dos Santos Almeida;

Suplente – Luis Roberte Teles Caldas Barbosa.

I.VIII – Representantes de Entidades da modalidade 

de Esporte Adaptado (Deficientes Motores, 

Deficiente Físico e Deficiente Cognitivo):

Titular – Edvania Souza de Jesus Carvalho;

Suplente – Antonio Marcos Santana de Carvalho.

I.IX – Representantes de Entidades da modalidade 

Esporte Radicais, Bicicross, Skate, MotoCross, 

Pains, Mountain Biking, Ciclismo Trilha, MTB, 

Escalada Esportiva, Automobilismo, BMX, Bobsled, 

Highline, Parapente, Thiatlon, Wingsuit, Cavalgada, 

Freestyle, Trilhão Motores e Velocidade na 

Terra:Titular – Gilberto Vieira Nicolau;

Suplente – Miston Jorge Almeida Neves Junior

I.X – Representantes de Entidade da modalidade 

Esporte Individual, Ciclismo, Atletismo, Corrida de 

Rua, Hipismo, Cross Country, Speede Slackline.

Titular – Fernanda da Cruz carvalho;

Suplente – Charles Silva da Conceição.

Titular – Denilson Muniz de Menezes;

Suplente – Rodrigo Henrique Rodrigues da Silva.

I.V – Representante de entidade da modalidade 

desportiva Ginástica e Musculação, Ginástica 

Rítmica, Ginástica, Aeróbica, Ginástica Laboral, 

Cheerleadder,  CrossFit ,  Fisiculturismo e 

Levantamento de Peso:

Titular – Antônio Carlos Cardoso de Castro Junior;

Suplente – Samara Karolainy Bispo dos Santos.

I.VI – Representantes de entidade da modalidade 

desportiva aquática Natação, Hidroginástica, Surf, 

Remo, Polo Aquático, Canoagem, Biribol, 

Bodyboard, Hóquei, Kitesurfe, Luge, Nado Artístico, 

Rafting, Skeleton, SkilSportivo, Snowboard, Stand 

Up Paddle, Vela e Windsurfe:

Titular – Jorge Luiz dos Reis Lopes;

Suplente – Newton Dourado dos Santos.

I.VII – Representantes de entidade da modalidade 

desportiva de Jogos e e-sport, Jogos Virtuais, 

Xadrez, Dominó, Tiro ao Alvo, Golfe, Boliche, Dama, 

Esgrima, Jogo de Malha, Saltos Ornamentais, Tiro 

com Arco, Tiro Esportivo, Airsoft:

Titular – Michel dos Santos Almeida;

Suplente – Luis Roberte Teles Caldas Barbosa.

I.VIII – Representantes de Entidades da modalidade 

de Esporte Adaptado (Deficientes Motores, 

Deficiente Físico e Deficiente Cognitivo):

Titular – Edvania Souza de Jesus Carvalho;

Suplente – Antonio Marcos Santana de Carvalho.

I.IX – Representantes de Entidades da modalidade 

Esporte Radicais, Bicicross, Skate, MotoCross, 

Pains, Mountain Biking, Ciclismo Trilha, MTB, 

Escalada Esportiva, Automobilismo, BMX, Bobsled, 

Highline, Parapente, Thiatlon, Wingsuit, Cavalgada, 

Freestyle, Trilhão Motores e Velocidade na 

Terra:Titular – Gilberto Vieira Nicolau;

Suplente – Miston Jorge Almeida Neves Junior

I.X – Representantes de Entidade da modalidade 

Esporte Individual, Ciclismo, Atletismo, Corrida de 

Rua, Hipismo, Cross Country, Speede Slackline.

Titular – Fernanda da Cruz carvalho;

Suplente – Charles Silva da Conceição.

II – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

MUNICIPAL

I.I – Representantes de Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude:

Titular – Jailson Pereira Bacelar, mat. 8465;

Suplente – Reginaldo Martins da Souza, mat.8361;

Titular – Diorgenes Mendes Nascimento, mat. 

832987;

Suplente – Ivania do Nascimento Lopes, mat.834058;

Titular – Nelson Jorge de Araújo Goes Filho, mat. 

63096;

Suplente – Flavia Oliveira da Silva, mat.832811.

II.II – Representantes de Secretaria Municipal de 

Educação:

Titular – João Carlos Borges de Souza, mat. 64000;

Suplente – Elane Gima Araújo, mat. 834275.

II.III – Representantes de Secretaria Municipal de 

Cultura:

Titular – Paulo Roberto Nieto D'Errico, mat. 833444;

Suplente – Luciel Conceição Machado Neto, mat. 

832740.

II.IV – Representantes de Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania:

Titular – Alonso Teles Andrade, mat. 834223;

Suplente – Fabio dos Santos Borges Silva, mat. 

832103.

II.V – Representantes de Secretaria Municipal de 

Saúde:

Titular – Claudia dos Santos Pereira, mat. 830161;

Suplente – Marcelo Oliveira Rocha, mat. 832984.

II.VI – Representantes de Secretaria Municipal de 

Relações Institucionais:

Titular – Iná Santos Pereira, mat. 833329;

Suplente – João Gabriel Gomes da Silva, mat. 

832984.

II.VII – Representantes de Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos:

Titular – Rosalvo Tupinambá Ribeiro, mat. 833921;

Suplente – Namucieis de Souza, mat. 833607.

II – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

MUNICIPAL

I.I – Representantes de Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude:

Titular – Jailson Pereira Bacelar, mat. 8465;

Suplente – Reginaldo Martins da Souza, mat.8361;

Titular – Diorgenes Mendes Nascimento, mat. 

832987;

Suplente – Ivania do Nascimento Lopes, mat.834058;

Titular – Nelson Jorge de Araújo Goes Filho, mat. 

63096;

Suplente – Flavia Oliveira da Silva, mat.832811.

II.II – Representantes de Secretaria Municipal de 

Educação:

Titular – João Carlos Borges de Souza, mat. 64000;

Suplente – Elane Gima Araújo, mat. 834275.

II.III – Representantes de Secretaria Municipal de 

Cultura:

Titular – Paulo Roberto Nieto D'Errico, mat. 833444;

Suplente – Luciel Conceição Machado Neto, mat. 

832740.

II.IV – Representantes de Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania:

Titular – Alonso Teles Andrade, mat. 834223;

Suplente – Fabio dos Santos Borges Silva, mat. 

832103.

II.V – Representantes de Secretaria Municipal de 

Saúde:

Titular – Claudia dos Santos Pereira, mat. 830161;

Suplente – Marcelo Oliveira Rocha, mat. 832984.

II.VI – Representantes de Secretaria Municipal de 

Relações Institucionais:

Titular – Iná Santos Pereira, mat. 833329;

Suplente – João Gabriel Gomes da Silva, mat. 

832984.

II.VII – Representantes de Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos:

Titular – Rosalvo Tupinambá Ribeiro, mat. 833921;

Suplente – Namucieis de Souza, mat. 833607.
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II.VIII – Representantes de Secretaria Municipal de 

Infraestrutura:

Titular – Pedro Bonfim Menezes Arize, mat. 7512;

Suplente – Claudio Manoel Machado Albuquerque, 

mat. 833348.

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será de 

02 (dois) anos, de acordo com os termos previstos no Art. 

6º da Lei Municipal Nº 1683/2021.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  20 DE 

DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PORTARIA N° 1152/2021
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

    
Dispõe sobre a revogação da licença 
prêmio concedida ao servidor municipal 
nos termos da Portaria n° 498/2020, de 04 
de Maio de 2020 e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 1702/2019.

R E S O L V E

Revogar a   licença prêmio concedida a servidora 
ROSANGELA BOMFIM SANTOS, matrícula n° 60326, 
ocupante do cargo de PROFESSOR II lotada na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, publicada no 
DOM n° 1511, de 28 de Setembro de 2020, referente aos 

II.VIII – Representantes de Secretaria Municipal de 

Infraestrutura:

Titular – Pedro Bonfim Menezes Arize, mat. 7512;

Suplente – Claudio Manoel Machado Albuquerque, 

mat. 833348.

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será de 

02 (dois) anos, de acordo com os termos previstos no Art. 

6º da Lei Municipal Nº 1683/2021.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  20 DE 

DEZEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PORTARIA N° 1152/2021
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

    
Dispõe sobre a revogação da licença 
prêmio concedida ao servidor municipal 
nos termos da Portaria n° 498/2020, de 04 
de Maio de 2020 e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 1702/2019.

R E S O L V E

Revogar a   licença prêmio concedida a servidora 
ROSANGELA BOMFIM SANTOS, matrícula n° 60326, 
ocupante do cargo de PROFESSOR II lotada na 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC, publicada no 
DOM n° 1511, de 28 de Setembro de 2020, referente aos 

períodos aquisitivos 23/03/2019 a 22/03/2024, a partir de 
04 de maio de 2020
   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1154/2021
 DE 01 DE DEZEMBRO 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 20256/2015,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA APARECIDA DE 

CASTRO, matricula 8702, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 21/02/2010 a 20/02/2015, a partir de 01 de 
Dezembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                       

PORTARIA Nº 00230/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

períodos aquisitivos 23/03/2019 a 22/03/2024, a partir de 
04 de maio de 2020
   
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1154/2021
 DE 01 DE DEZEMBRO 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 20256/2015,

RESOLVE
 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA APARECIDA DE 

CASTRO, matricula 8702, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 21/02/2010 a 20/02/2015, a partir de 01 de 
Dezembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                       

PORTARIA Nº 00230/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01971.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ADERLINDA MARINA 

DOS SANTOS FRANCA, matricula nº 830972, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, de MERENDEIRA 

NÍVEL I, para  MERENDEIRA NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 4 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00226/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01969.11.02.904.2021,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RENATA KALIL DIAS, 

matricula nº 8793, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de ASSISTENTE ADM NÍVEL I, para 

ASSISTENTE ADM NÍVEL II, com data retroativa a  03 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

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

01971.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ADERLINDA MARINA 

DOS SANTOS FRANCA, matricula nº 830972, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, de MERENDEIRA 

NÍVEL I, para  MERENDEIRA NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 4 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00226/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01969.11.02.904.2021,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RENATA KALIL DIAS, 

matricula nº 8793, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de ASSISTENTE ADM NÍVEL I, para 

ASSISTENTE ADM NÍVEL II, com data retroativa a  03 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    

PORTARIA Nº 00227/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01943.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDIVALDA ALVES 

GONCALVES, matricula nº 64080, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de ATEND CONS. DENT. 

NÍVEL I, para ATEND CONS. DENT. NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00236/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

02041.11.02.904.2021,

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    

PORTARIA Nº 00227/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01943.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDIVALDA ALVES 

GONCALVES, matricula nº 64080, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de ATEND CONS. DENT. 

NÍVEL I, para ATEND CONS. DENT. NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00236/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

02041.11.02.904.2021,

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VITOR FERNANDEZ 

GARRIDO DA CRUZ, matricula nº 64121, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MEDICO NÍVEL I, para 

MEDICO NÍVEL II, com data retroativa a 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

                                    

PORTARIA Nº 00238/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01959.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARIA GORETTI ALVES 

DE ALMEIDA, matricula nº 62132, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de TEC. EM 

ENFERMAGEM NÍVEL I, para TEC. EM ENFERMAGEM 

NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE NOVEMBRO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VITOR FERNANDEZ 

GARRIDO DA CRUZ, matricula nº 64121, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MEDICO NÍVEL I, para 

MEDICO NÍVEL II, com data retroativa a 11 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

                                    

PORTARIA Nº 00238/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01959.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARIA GORETTI ALVES 

DE ALMEIDA, matricula nº 62132, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de TEC. EM 

ENFERMAGEM NÍVEL I, para TEC. EM ENFERMAGEM 

NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE NOVEMBRO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00239/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01962.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) NESVAL ROBERTO 

SOUZA SILVA, matricula nº 831079, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de  ODONTOLOGO 

NÍVEL I, para ODONTOLOGO NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00241/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01966.11.02.904.2021,

PORTARIA Nº 00239/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01962.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) NESVAL ROBERTO 

SOUZA SILVA, matricula nº 831079, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de  ODONTOLOGO 

NÍVEL I, para ODONTOLOGO NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00241/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01966.11.02.904.2021,

Diário Oficial do
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RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SHEILA NASCIMENTO 

SANTOS, matricula nº 831075, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de FISIOTERAPEUTA NÍVEL I,para 

FISIOTERAPEUTA NÍVELIII, com data retroativa a  03 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 

06 DE DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 00245/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01984.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VALQUIRIA DE JESUS 

SANTOS, matricula nº 64093, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de ATEND CONS. DENT NÍVEL I, para 

ATEND CONS. DENT NÍVEL II, com data retroativa a 05 
DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SHEILA NASCIMENTO 

SANTOS, matricula nº 831075, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de FISIOTERAPEUTA NÍVEL I,para 

FISIOTERAPEUTA NÍVELIII, com data retroativa a  03 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 

06 DE DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 00245/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01984.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VALQUIRIA DE JESUS 

SANTOS, matricula nº 64093, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de ATEND CONS. DENT NÍVEL I, para 

ATEND CONS. DENT NÍVEL II, com data retroativa a 05 
DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00249/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01988.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) PRISCILLA GONCALVES 

MONTALVAO, matricula nº 64099, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MEDICO NÍVEL I, para 

MEDICO NÍVEL II, com data retroativa a 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00250/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01958.11.02.904.2021,

PORTARIA Nº 00249/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01988.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) PRISCILLA GONCALVES 

MONTALVAO, matricula nº 64099, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MEDICO NÍVEL I, para 

MEDICO NÍVEL II, com data retroativa a 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00250/2021
 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

01958.11.02.904.2021,

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLEDSON GONCALVES 

EVANGELISTA, matricula nº 62418, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MOTORISTA CLASSE 

D NÍVEL I, para MOTORISTA CLASSE D NÍVEL II, com 

data retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 142/2021
DE 20 DE DEZEMBRO 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, ao Servidor abaixo relacionado, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLEDSON GONCALVES 

EVANGELISTA, matricula nº 62418, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de MOTORISTA CLASSE 

D NÍVEL I, para MOTORISTA CLASSE D NÍVEL II, com 

data retroativa a 0 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  06 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 142/2021
DE 20 DE DEZEMBRO 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, ao Servidor abaixo relacionado, 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 do Servidor.

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 20 DE 
DEZEMBRO DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 143/2021
DE 21 DE DEZEMBRO 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, ao Servidor abaixo relacionado, 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 do Servidor.

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 20 DE 
DEZEMBRO DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 143/2021
DE 21 DE DEZEMBRO 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, ao Servidor abaixo relacionado, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

JAIME JOSE DO CARMO SANTOS  831345  PROFESSOR  06/12/2018  06/12/2021  SEDUC  

 

SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

THIAGO MOREIRA TRINDADE  831285  FARMACÊUTICO  08/11/2018  08/11/2021  SESAU  

 



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 – 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 21 DE DEZEMBRO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO – REDA – SESAU Nº 002/2019 E 
003/2019

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
17 DE DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 28/2021

Delega poderes a servidora pública 

e s t a t u t á r i a  p a r a  a s s i n a r  

documentação escolar e dá outras 

providências.

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 – 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 21 DE DEZEMBRO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
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ADMINISTRATIVO – REDA – SESAU Nº 002/2019 E 
003/2019
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ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
17 DE DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 28/2021

Delega poderes a servidora pública 

e s t a t u t á r i a  p a r a  a s s i n a r  

documentação escolar e dá outras 

providências.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 

do Município; 

RESOLVE

Art. 1º – Fica delegado poderes para que a servidora 

MARIA APARECIDA DE CASTRO, cadastro nº 8702, 

Professor II, possa assinar documentação escolar 

(Histórico, Declaração, Transferência e outros 

documentos correlatos) referente às unidades escolares 

municipais, cujo diretor(a) ou secretário(a) escolar 

estejam impedidos(as) por qualquer razão ou onde estes 

cargos estejam vacantes.

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 

Camaçari-BA, 21 de dezembro de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 226/2021
15 DE DEZEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA,no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01057.22.09.828.2020, de 26 de 
agosto de 2020,

RESOLVE 

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,válida pelo prazo de 03 (três) anos, à BA 
51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita 
no CNPJ sob o n° 17.285.994/0001-32, com sede na Av 
Juscelino Kubitschek, 50, Andar 16, Conjunto 161, 
Sala 11, Jardim Paulista, São Paulo, localizado na 
Rodovia BA – 512, s/n, Km 23, Antiga Estrada da 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 

do Município; 

RESOLVE

Art. 1º – Fica delegado poderes para que a servidora 

MARIA APARECIDA DE CASTRO, cadastro nº 8702, 

Professor II, possa assinar documentação escolar 

(Histórico, Declaração, Transferência e outros 

documentos correlatos) referente às unidades escolares 

municipais, cujo diretor(a) ou secretário(a) escolar 

estejam impedidos(as) por qualquer razão ou onde estes 

cargos estejam vacantes.

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 

Camaçari-BA, 21 de dezembro de 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 226/2021
15 DE DEZEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA,no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01057.22.09.828.2020, de 26 de 
agosto de 2020,

RESOLVE 

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,válida pelo prazo de 03 (três) anos, à BA 
51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A., inscrita 
no CNPJ sob o n° 17.285.994/0001-32, com sede na Av 
Juscelino Kubitschek, 50, Andar 16, Conjunto 161, 
Sala 11, Jardim Paulista, São Paulo, localizado na 
Rodovia BA – 512, s/n, Km 23, Antiga Estrada da 
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NºCONTRATO NOME FUNÇÃO LOTAÇÃO PERIODO VALOR 

120/2021 RAIDALVA NASCIMENTO 
SANTIAGO LOPES 

ENFERMEIRO SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 3.416,89 

135/2021 FRANCISCLEIDE ROCHA 
DOS SANTOS 

ENFERMEIRO SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 3.416,89 

121/2021 CARLA BARBOSA DE 
MENEZES 

ENFERMEIRO SESAU 02/12/2021 A 
02/12/2023 

R$ 3.416,89 

118/2021 RITA DE CASSIA 
NASCIMENTO DOS 
SANTOS 

ENFERMEIRO SESAU 13/12/2021 A 
13/12/2023 

R$ 3.416,89 

117/2021 AMANDA FREIRE SILVA 
SANTOS 

ENFERMEIRO SESAU 13/12/2021 A 
13/12/2023 

R$ 3.416,89 

119/2021 TATIANE SANTOS PIRES ENFERMEIRO SESAU 13/12/2021 A 
13/12/2023 

R$ 3.416,89 

130/2021 AURICEIA BARAUNA DE 
OLIVEIRA 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 

128/2021 ROSIELE CAMPO DA 
SILVA 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 

131/2021 DEISIANE PEREIRA LIMA TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 06/12/2021 A 
06/12/2023 

R$ 1.887,00 

126/2021 SELMA ALVES DOS 
SANTOS RODRIGUES 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 

125/2021 NADJA MARCIA OLIVEIRA 
DA SILVA 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 

124/2021 RITA SUZETH LOPES 
RODRIGUES 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 

134/2021 NADIA SILVA DE SOUSA TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 14/12/2021 A 
14/12/2023 

R$ 1.887,00 

132/2021 WILSA GLEICE DOS 
SANTOS SILVA 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

SESAU 01/12/2021 A 
01/12/2023 

R$ 1.887,00 
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Biribeira, Polo Industrial, Camaçari - BA, inserido nas 
Coordenadas UTM: N 8.599.492,349 e E 578.745,755, 
Zona Industrial, para a implantação de empreendimento 
do tipo urbanização integrada, conjunto de galpões, fase 
1, composto por galpões e área administrativa, numa 
área total de 404.953,45m², composto de 38 unidades, 
com área construída de 231.025,91m², área ocupada de 
218.483,63m², área permeável de 83.867,87m², área 
verde interna de 83.867,87m², área verde a ser doada 
externamente após a aprovação da SEDUR de 
80.990,69m², sistema viário interno de 98.529,77m², 
gabarito de 01 pavimento / mezanino, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Obedecer à legislação vigente 
(Federal, Estadual e Municipal) quanto à adoção de 
meios e medidas a fim de preservar o meio ambiente e 
evitar riscos à saúde e à segurança das pessoas;  II – 
Implantar, de imediato, placas de sinalização e 
advertência, em pontos estratégicos da área, para alertar 
quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados;  III - 
Adotar normas de segurança e saúde ocupacional na 
área; IV - Cumprir os requisitos estabelecidos nas 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego, quanto: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o sistema de proteção 
contra incêndio, da NR - 23; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) fazer o controle do nível de ruídos, 
por tempo de exposição dos funcionários da empresa, 
para que o mesmo permaneça dentro dos limites 
aceitáveis, observando a NR15/1978;V - Promover o 
treinamento dos empregados, visando orientar a adoção 
de medidas de prevenção de acidentes e ações cabíveis 
imediatas para controle de situações de emergências e 
risco; VI - Promover a gestão adequada dos resíduos 
sólidos priorizando a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos;VII- 
Encaminhar os resíduos de classe I e classe II, bem como 
rejeitos ou sobras de produção, para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim e, no caso 
de resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - 
ATRP; VIII- Acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada ,  dotada  de  cober tura  e  p iso  
impermeabilizado, devidamente sinalizada de 
acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; IX - 
Implantar sistema de coleta seletiva, com coletores no 
empreendimento. (Prazo: 60 dias); X - Manter nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente; XI - Manter na empresa, a 
documentação comprobatória, referente à quantidade, 
c l a s s e ,  l o c a l  d e  g e r a ç ã o ,  d o  
acondicionamento/armazenamento e da destinação final 
dos resíduos; XII – Direcionar todo efluente do 
empreendimento para o tratamento da CETREL, visando 
o tratamento e destinação final; XIII - Implantar e manter 
atualizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil – PGRSCC; XIV - Apresentar 
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rejeitos ou sobras de produção, para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim e, no caso 
de resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
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acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; IX - 
Implantar sistema de coleta seletiva, com coletores no 
empreendimento. (Prazo: 60 dias); X - Manter nos 
materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados no local de trabalho, quando perigosos ou 
nocivos à saúde, rótulos com sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de 
perigo correspondente; XI - Manter na empresa, a 
documentação comprobatória, referente à quantidade, 
c l a s s e ,  l o c a l  d e  g e r a ç ã o ,  d o  
acondicionamento/armazenamento e da destinação final 
dos resíduos; XII – Direcionar todo efluente do 
empreendimento para o tratamento da CETREL, visando 
o tratamento e destinação final; XIII - Implantar e manter 
atualizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil – PGRSCC; XIV - Apresentar 

no prazo de 30 (trinta) dias projeto de drenagem; XV - 
Apresentar no prazo de 120 (trinta) dias: a) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais;Plano de Emergência Ambiental – 
PEA; Programa de Educação Ambiental – PEA; XVI - 
Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; XVII - Executar os projetos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com Acompanhamento 
Técnico da Obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XVIII - Atender aos 
parâmetros da PORTARIA Nº 184 de 22 de OUTUBRO 
de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA;XIX - Evitar incômodos e transtornos à 
vizinhança; XX - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação do 
córrego de largura igual a 30(trinta) metros, medida 
horizontalmente a partir da sua margem no seu nível alto, 
conforme estabelece a legislação vigente;XXI – Atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XXII - Atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta licença, e encaminhar relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXIII  - Em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XXIV - Comunicar, 
de imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  XXV - Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 

no prazo de 30 (trinta) dias projeto de drenagem; XV - 
Apresentar no prazo de 120 (trinta) dias: a) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais;Plano de Emergência Ambiental – 
PEA; Programa de Educação Ambiental – PEA; XVI - 
Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes 
naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; XVII - Executar os projetos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com Acompanhamento 
Técnico da Obra - ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XVIII - Atender aos 
parâmetros da PORTARIA Nº 184 de 22 de OUTUBRO 
de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA;XIX - Evitar incômodos e transtornos à 
vizinhança; XX - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação do 
córrego de largura igual a 30(trinta) metros, medida 
horizontalmente a partir da sua margem no seu nível alto, 
conforme estabelece a legislação vigente;XXI – Atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XXII - Atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta licença, e encaminhar relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XXIII  - Em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente decorrente da 
operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XXIV - Comunicar, 
de imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer 
acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  XXV - Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
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atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.ºEsta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 230/2021
17 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera composição da Subcomissão de 
Avaliação de Estágio Probatório da 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

Considerando, a necessidade de alterar a composição 
da Subcomissão de Estágio Probatório da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as Servidoras  SANDRA LIMA DOS 
SANTOS, matrícula 62959-5, ERICA DE OLIVEIRA 
CABRAL, matrícula 63430, FABIANA OLIVEIRA 
PEREIRA, matrícula nº 63048, MAIANA FERNANDES 
VAZ FREITAS, matrícula 63334, ROSANY ANDRADE 
DE OLIVEIRA DESIDERIO, matrícula 62958, sob a 
presidência do primeiro, para comporem a Subcomissão 
de Estágio Probatório da Secretaria do Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, conforme 
estabelecido nas Leis Municipais 407/98 e 874/08 e 
Decreto Municipal 4924/2010 alterado pelo Decreto 
Municipal 4996/2011.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 

CAMAÇARI-BA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.ºEsta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 230/2021
17 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera composição da Subcomissão de 
Avaliação de Estágio Probatório da 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

Considerando, a necessidade de alterar a composição 
da Subcomissão de Estágio Probatório da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as Servidoras  SANDRA LIMA DOS 
SANTOS, matrícula 62959-5, ERICA DE OLIVEIRA 
CABRAL, matrícula 63430, FABIANA OLIVEIRA 
PEREIRA, matrícula nº 63048, MAIANA FERNANDES 
VAZ FREITAS, matrícula 63334, ROSANY ANDRADE 
DE OLIVEIRA DESIDERIO, matrícula 62958, sob a 
presidência do primeiro, para comporem a Subcomissão 
de Estágio Probatório da Secretaria do Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, conforme 
estabelecido nas Leis Municipais 407/98 e 874/08 e 
Decreto Municipal 4924/2010 alterado pelo Decreto 
Municipal 4996/2011.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, 

CAMAÇARI-BA, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 231/2021
 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Nomeia os Membros Integrantes da 
Comissão Preparatória para a 7ª 
Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari, Estado da Bahia.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
CIDADE – CONCIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das competências 
que lhe foram atribuídas pela Lei nº. 1.115, 03 de 
novembro de 2010, que cria o Conselho Municipal da 
Cidade, 

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Comissão Preparatória para a 7ª 
Conferência Municipal da Cidade:

I – Segmento de Gestores, Administradores 
Públicos, e Legislativo Municipal.

1)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR - Andréa Barbosa Montenegro 
Silva (Titular).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR - Daniele da Nóbrega Furtunato 
(Suplente).

2)Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT - Deise Nascimento de Almeida.

3)Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A – 
EMBASA - Caroline Ninck.

4)Universidade Federal da Bahia – UFBA - Milton Correia 
Sampaio Filho. 

II – Segmento de Movimentos Sociais e Populares.

1)União da Juventude Socialista – UJS - Luciano Alves 
Pereira.

2)Associação dos criadores de aves da Fazenda ASSU 
da Capivara – ACAFAC - Rita de Cássia da Silva Lima.

III – Segmento de Trabalhadores por Suas Entidades 
Sindicais 

1)Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambientedo ESTADO DA BAHA - SINDAE - Orlando 
Pereira dos Santos.

2)Sindicato dos Bancários - SINDBAN - Ronaldo Alves 
do Nascimento.

IV – Segmento de Empresários Relacionados à 
Produção e ao Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano.

PORTARIA Nº 231/2021
 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Nomeia os Membros Integrantes da 
Comissão Preparatória para a 7ª 
Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari, Estado da Bahia.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
CIDADE – CONCIDADE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das competências 
que lhe foram atribuídas pela Lei nº. 1.115, 03 de 
novembro de 2010, que cria o Conselho Municipal da 
Cidade, 

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Comissão Preparatória para a 7ª 
Conferência Municipal da Cidade:

I – Segmento de Gestores, Administradores 
Públicos, e Legislativo Municipal.

1)Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR - Andréa Barbosa Montenegro 
Silva (Titular).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SEDUR - Daniele da Nóbrega Furtunato 
(Suplente).

2)Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT - Deise Nascimento de Almeida.

3)Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A – 
EMBASA - Caroline Ninck.

4)Universidade Federal da Bahia – UFBA - Milton Correia 
Sampaio Filho. 

II – Segmento de Movimentos Sociais e Populares.

1)União da Juventude Socialista – UJS - Luciano Alves 
Pereira.

2)Associação dos criadores de aves da Fazenda ASSU 
da Capivara – ACAFAC - Rita de Cássia da Silva Lima.

III – Segmento de Trabalhadores por Suas Entidades 
Sindicais 

1)Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambientedo ESTADO DA BAHA - SINDAE - Orlando 
Pereira dos Santos.

2)Sindicato dos Bancários - SINDBAN - Ronaldo Alves 
do Nascimento.

IV – Segmento de Empresários Relacionados à 
Produção e ao Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano.
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1)Arquitetura – LCN – Lucinei Caroso Neiva.

V – Segmento de Entidades Profissionais, 
Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos 
Profissionais.

1)Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - Suzana 
Morena Torres.

VI – Segmento de Ong's com Atuação na Área.

1)Centro de Defesa do Meio Ambiente e Ação Social 
(CDMA) – José Avelino de Freitas.

Art. 2º - A Comissão Preparatória Municipal terá as 
seguintes atribuições, de acordo com o art. 29 do 
Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades:

	
I. Definir Regimento da Conferência Municipal contendo 
critérios de participação para a Conferência, para a 
eleição de delegados(as) para a etapa estadual, 
respeitadas as definições deste regimento, bem como a 
proporcionalidade de distribuição dos segmentos, 
conforme art. 24.

II. Definir data, local e pauta da Conferência, conforme 
regimento da Comissão Preparatória Estadual;

III. Encaminhar, via correio eletrônico, à Comissão 
Estadual cópia da publicação do edital de convocação da 
Conferência Municipal.

Art. 3º- A documentação resultante da Conferência do 
Município de Camaçari - Bahia será remetida à Comissão 
Preparatória Estadual e à Comissão Executiva Estadual 
em até 5 (cinco) dias após sua realização, em formulário 
próprio a ser distribuído pelas respectivas Comissões, 
indicando especificamente os/as delegados/as 
eleitos/as, por segmento.

Art. 4º - A Comissão Preparatória Municipal será extinta 
após a finalização de todo o processo da Conferência 
Municipal da Cidade;

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO  2021.DE

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

CIDADE

1)Arquitetura – LCN – Lucinei Caroso Neiva.

V – Segmento de Entidades Profissionais, 
Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos 
Profissionais.

1)Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - Suzana 
Morena Torres.

VI – Segmento de Ong's com Atuação na Área.

1)Centro de Defesa do Meio Ambiente e Ação Social 
(CDMA) – José Avelino de Freitas.

Art. 2º - A Comissão Preparatória Municipal terá as 
seguintes atribuições, de acordo com o art. 29 do 
Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades:

	
I. Definir Regimento da Conferência Municipal contendo 
critérios de participação para a Conferência, para a 
eleição de delegados(as) para a etapa estadual, 
respeitadas as definições deste regimento, bem como a 
proporcionalidade de distribuição dos segmentos, 
conforme art. 24.

II. Definir data, local e pauta da Conferência, conforme 
regimento da Comissão Preparatória Estadual;

III. Encaminhar, via correio eletrônico, à Comissão 
Estadual cópia da publicação do edital de convocação da 
Conferência Municipal.

Art. 3º- A documentação resultante da Conferência do 
Município de Camaçari - Bahia será remetida à Comissão 
Preparatória Estadual e à Comissão Executiva Estadual 
em até 5 (cinco) dias após sua realização, em formulário 
próprio a ser distribuído pelas respectivas Comissões, 
indicando especificamente os/as delegados/as 
eleitos/as, por segmento.

Art. 4º - A Comissão Preparatória Municipal será extinta 
após a finalização de todo o processo da Conferência 
Municipal da Cidade;

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO  2021.DE

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

CIDADE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Administração do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO N.º 0178/2021- (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente (envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETARIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0475/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: A2 COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
SERVIÇOS ELÉTRICOS. DATA DA ASSINATURA: 
06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA- 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito 
abaixo:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Administração do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO N.º 0178/2021- (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente (envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETARIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0475/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: A2 COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
SERVIÇOS ELÉTRICOS. DATA DA ASSINATURA: 
06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA- 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito 
abaixo:
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

LOTES 

VALOR 
GLOBAL 

ESTIMADO 
(R$) 

VENCEDOR 

PREÇO 
GLOBAL 

ADJUDICADO 
(R$) 

ECONOMIA 

(%) 

01 266.697,76 FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI 228.498,20 14,32 

02 89.968,65 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MOVEIS EIRELLI 45.937,75 48,94 

03 87.736,95 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MOVEIS EIRELLI 56.969,85 35,07 

04 101.449,04 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MOVEIS EIRELLI 47.497,80 53,18 

05 87.037,16 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MOVEIS EIRELLI 46.149,32 46,98 

06 98.238,75 OXFORD COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MOVEIS EIRELLI 46.145,82 53,03 

07 31.811,56 RC RAMOS COMERCIO LTDA-ME 27.899,34 12,30 

08 37.519,11 A 2 COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS ELETRICOS 
LTDA 28.998,75 22,71 

 



 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0476/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: . FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0477/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA- SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, 
conforme descrito abaixo:

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0476/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: . FASE UM DISTRIBUIDORA EIRELI
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0477/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA- SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO, 
conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0478/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: . RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo:

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0503/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI - 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. DO 
OBJETO: Alterar a cláusula quinta do Contrato nº 
503/2019, para possibilitar a prorrogação por igual 
vigência ao tempo que se quedou paralisado. DO 
PRAZO: Fica prorrogado por 20 (vinte) dias a contar da 
“Ordem de reinicio” a ser formalizada pela Administração 
Municipal a partir do dia 10 de dezembro de 2021, e 
assim passará a viger até o dia 30 de dezembro de 2021. 
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0478/2021 – 
PREGÃO N.º 0178/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de expediente(envelope plástico, tipo saco, A4, com 
tarja, 11 furos / bloco para recado adesivo 76x76mm 100 
fls / bloco para recado adesivo 76x102mm 100 fls / tinta 
para marcador de quadro branco na cor azul cx 12 un  / 
tinta para marcador de quadro branco na cor preta cx 12 
un / tinta para marcador de quadro branco na cor 
vermelha cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente preta cx 12 un / tinta para pincel marcador 
permanente vermelha cx 12 un) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari, PROMITENTE 
FORNECEDOR: . RC RAMOS COMÉRCIO LTDA - ME
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO, conforme descrito abaixo:

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0503/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI - 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA. DO 
OBJETO: Alterar a cláusula quinta do Contrato nº 
503/2019, para possibilitar a prorrogação por igual 
vigência ao tempo que se quedou paralisado. DO 
PRAZO: Fica prorrogado por 20 (vinte) dias a contar da 
“Ordem de reinicio” a ser formalizada pela Administração 
Municipal a partir do dia 10 de dezembro de 2021, e 
assim passará a viger até o dia 30 de dezembro de 2021. 
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições 
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LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 
REGISTRADO MERCADO 

08 7500709010 

TINTA PARA PINCEL 

MARCADOR 

PERMANENTE - 

VERMELHA, FRASCO 

COM 20 ML, CAIXA COM 

12 UN. 

BRW CX 703 41,25 53,37 22,71 

 

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 
REGISTRADO MERCADO 

01 7500700055 

Envelope plástico, tipo 

saco, A4, com tarja, 

polietileno, dimensões 

aproximadas, 

comprimento 33 cm, 

largura 24 cm, com 

covariação de 5% para 

mais ou para menos, 

características adicionais: 

mínimo de 11 furos, 

transmitância 

transparente. Pacote com 

100 unidades, aplicação: 

acondicionamento de 

documentos. 

A.C.P. PCT 6356 35,95 41,96 14,32 

 

LOTES 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 
REGISTRADO MERCADO 

02 73548 

BLOCO PARA RECADO 

AUTO ADESIVO ,COR 

A M A R E L O ,  D I M E N S Õ E S  

M Í N I M A S  7 6 X  7 6  M M ,  

E M B A L A G E M  B L O C O  

COM 100 FOLHAS. 

JOCAR 

OFFICE 
BLC 17.335 2,65 5,19 48,94 

03 65162 

BLOCO PARA RECADO 

AUTO ADESIVO, COR 

AMARELO, dimensões 

mínimas 76 X 102MM, 

BLOCO COM 100 

FOLHAS. 

JOCAR 

OFFICE 
BLC 16.905 3,37 5,19 35,07 

04 7500709005 

TINTA PARA MARCADOR 

DE QUADRO BRANCO - 

AZUL, FRASCO COM 20 

ML, CAIXA COM 12 UN. 

JOCAR 

OFFICE 
CX 1.204 39,45 84,26 53,18 

05 7500709007 

TINTA PARA MARCADOR 

DE QUADRO BRANCO - 

PRETA, FRASCO COM 20 

ML, CAIXA COM 12 UN. 

JOCAR 

OFFICE 
CX 1.204 38,33 72,29 46,98 

06 7500709006 

TINTA PARA MARCADOR 

DE QUADRO BRANCO - 

VERMELHA, FRASCO 

COM 20 ML, CAIXA COM 

12 UN. 

JOCAR 

OFFICE 
CX 1.173 39,34 83,75 53,03 

 

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 
REGISTRADO MERCADO 

07 7500709008 

TINTA PARA PINCEL 

MARCADOR 

PERMANENTE - PRETA, 

FRASCO COM 20 ML, 

CAIXA COM 12 UN. 

BRW CX 734 38,01 43,34 12,30 

 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



negociais do pacto ora aditado, especilamente as 
disposições sobre o preço unitário, não sendo criada 
nenhuma despesa com o presente aditivo, que se limita a 
estabelecer a prorrogação do prazo para entrega dos 
itens já contratados, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no 
instrumento contratual original. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 06 de Dezembro de 2021.ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. EMPRESA RCI - 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.  
CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0150/2019. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
LOCADOR: ARONILDO SOUZA OLIVEIRA.  DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a CLÁUSULA SEGUNDA (DOPRAZO) do Instrumento 
contratual n° 0150/2019. DO PRAZO:  O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 
passará a viger até 12 de fevereiro de 2023. DO 
PREÇO:   Em virtude do Contrato original n° 0150/2019 
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 Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$57.600,00 (cinquenta e 
sete mil e seiscentos reais) e o valor mensal é de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da AÇÃO: 4050, ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.36.00 e FONTE: 0100.000. 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,17 de dezembro de 2021. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA.  MUNICIPIO. ARONILDO SOUZA 
OLIVEIRA. LOCADOR.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0482/2020 FIRMADO ENTRE O   ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇAO AGRICOLA 
RANCHO ALEGRE. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a CLAUSULA VIGÉSIMA  do 
contrato n° 482/2020, originalmente firmado em 10 de 
dezembro de 2020, cujo objeto encontra – se 
mencionado acima. DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 12 ( doze) meses, 
de modo que, a partir de 10 de dezembro de 2021, 
passará a viger até 10 de dezembro de 2022.  DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global, proporcional ao periodo ora aditado, no 
valor de R$ 259.600,00 ( duzentos e ciquenta e nove mil e 
seiscentos reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.Recursos 
finnaceiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da Ação 
4010, Elemento 33903000 e fonte 0215000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais cláusula e disposções do contrato 

negociais do pacto ora aditado, especilamente as 
disposições sobre o preço unitário, não sendo criada 
nenhuma despesa com o presente aditivo, que se limita a 
estabelecer a prorrogação do prazo para entrega dos 
itens já contratados, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que foi estabelecido no 
instrumento contratual original. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 06 de Dezembro de 2021.ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. EMPRESA RCI - 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.  
CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0150/2019. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
LOCADOR: ARONILDO SOUZA OLIVEIRA.  DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a CLÁUSULA SEGUNDA (DOPRAZO) do Instrumento 
contratual n° 0150/2019. DO PRAZO:  O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, a partir de 12 de fevereiro de 2022, 
passará a viger até 12 de fevereiro de 2023. DO 
PREÇO:   Em virtude do Contrato original n° 0150/2019 
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 Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$57.600,00 (cinquenta e 
sete mil e seiscentos reais) e o valor mensal é de R$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da AÇÃO: 4050, ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.36.00 e FONTE: 0100.000. 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,17 de dezembro de 2021. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA.  MUNICIPIO. ARONILDO SOUZA 
OLIVEIRA. LOCADOR.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0482/2020 FIRMADO ENTRE O   ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇAO AGRICOLA 
RANCHO ALEGRE. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a CLAUSULA VIGÉSIMA  do 
contrato n° 482/2020, originalmente firmado em 10 de 
dezembro de 2020, cujo objeto encontra – se 
mencionado acima. DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 12 ( doze) meses, 
de modo que, a partir de 10 de dezembro de 2021, 
passará a viger até 10 de dezembro de 2022.  DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço global, proporcional ao periodo ora aditado, no 
valor de R$ 259.600,00 ( duzentos e ciquenta e nove mil e 
seiscentos reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.Recursos 
finnaceiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da Ação 
4010, Elemento 33903000 e fonte 0215000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais cláusula e disposções do contrato 

Originario não modificadas por este instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA,10 de Dezembro de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO ALEGRE. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO  Nº 
484/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  ASSOCIAÇAO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula VIGÉSIMA  DO CONTRATO N°484/2020.DO 
PRAZO: O  contrato descrito na clausula anterior fica 
prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que, a partir 
de 14 de dezembro de 2021, passará a viger até 14 de 
dezembro de 2022.  DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, fica mantido o preço global, proporcional ao 
periodo ora aditado, no valor de R$ 378.905,00 
(trezentos e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Recursos finaceiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 4010, Elemento 33903000 e 
fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do contrato Originário não modificadas por 
este instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço.DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de 
Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
344/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E DFG CONSTRUÇÕES EIRELI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
cláusula TERCEIRA DO CONTRATO N°344/2020, cujo 
objeto é a execução ( lote IV) das obras e serviços na 
manuntenção preventiva e corretiva e adequações em 
unidades escolares, CIEI ´s e creches da rede municipal 
de ensino do município de Camaçari – Bahia. DO 
VALOR: O  contrato nº 344/2020 por meio do presente 
termo aditivo sofrerá um acrescimo de 6,16% ( seis 
virgula dezesseis por cento), correspondente a R$ 
314.852,21 ( trezentos e quatorze mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) perfazendo 
o novo valor global de R$ 6.380.983,20(seis milhões, 
trezentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e 
vinte centavos).  Ficam mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
clausula e disposições do contrato originario não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA,08 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
M A R T I N S  R I B E I R O .  M U N I C Í P I O .  D F G  
CONSTRUÇÕES EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0042/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA NTW 
ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0042/2021. DO PRAZO: O  contrato descrito na clausula 
anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de modo 

Originario não modificadas por este instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA,10 de Dezembro de 2021. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO ALEGRE. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO  Nº 
484/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  ASSOCIAÇAO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula VIGÉSIMA  DO CONTRATO N°484/2020.DO 
PRAZO: O  contrato descrito na clausula anterior fica 
prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que, a partir 
de 14 de dezembro de 2021, passará a viger até 14 de 
dezembro de 2022.  DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, fica mantido o preço global, proporcional ao 
periodo ora aditado, no valor de R$ 378.905,00 
(trezentos e setenta e oito mil, novecentos e cinco reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Recursos finaceiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 4010, Elemento 33903000 e 
fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do contrato Originário não modificadas por 
este instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço.DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de 
Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
344/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E DFG CONSTRUÇÕES EIRELI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
cláusula TERCEIRA DO CONTRATO N°344/2020, cujo 
objeto é a execução ( lote IV) das obras e serviços na 
manuntenção preventiva e corretiva e adequações em 
unidades escolares, CIEI ´s e creches da rede municipal 
de ensino do município de Camaçari – Bahia. DO 
VALOR: O  contrato nº 344/2020 por meio do presente 
termo aditivo sofrerá um acrescimo de 6,16% ( seis 
virgula dezesseis por cento), correspondente a R$ 
314.852,21 ( trezentos e quatorze mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) perfazendo 
o novo valor global de R$ 6.380.983,20(seis milhões, 
trezentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e 
vinte centavos).  Ficam mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
clausula e disposições do contrato originario não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA,08 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
M A R T I N S  R I B E I R O .  M U N I C Í P I O .  D F G  
CONSTRUÇÕES EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0042/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA NTW 
ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0042/2021. DO PRAZO: O  contrato descrito na clausula 
anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de modo 
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que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará a viger 
até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0042/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
5.420,947,83 (cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, 
novecentos e quarenta e sete reais  e oitenta e três 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do contrato Originario não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO. MUNICÍPIO. EMPRESA NTW ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0040/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0040/2021.  DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de 
modo que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará 
a viger até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0040/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais.Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
4.066.595,43 (quatro milhões, sessenta e seis mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO. MUNICÍPIO. EMPRESA RCI CONSTRUÇÃO 
E MEIO AMBIENTE EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0041/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA GIAS 
EMPREENDIMENTO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 
DO OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0041/2021.  DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de 
modo que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará 
a viger até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO:Ficam 

que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará a viger 
até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0042/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
5.420,947,83 (cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, 
novecentos e quarenta e sete reais  e oitenta e três 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do contrato Originario não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO. MUNICÍPIO. EMPRESA NTW ENGENHARIA, 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0040/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA RCI 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI. DO 
OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0040/2021.  DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de 
modo que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará 
a viger até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0040/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais.Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
4.066.595,43 (quatro milhões, sessenta e seis mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO. MUNICÍPIO. EMPRESA RCI CONSTRUÇÃO 
E MEIO AMBIENTE EIRELI. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  CONTRATO  Nº 
0041/2021. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA GIAS 
EMPREENDIMENTO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 
DO OBJETO: Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0041/2021.  DO PRAZO: O  contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 08 (oito) meses, de 
modo que, a partir de 13 de dezembro de 2021, passará 
a viger até 13 de agosto de 2022.  DO PREÇO:Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0041/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
4.381.591,65 (quatro milhões, trezentos e oitenta e um 
mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e cinco 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
R I B E I R O .  M U N I C Í P I O .  E M P R E S A G I A S  
EMPREENDIMENTO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0481/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A COOPERATIVA  AGRICOLA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SUL DA 
BAHIA. COOPADESBA. DO OBJETO: Este termo tem 
alterar a CLAUSULA VIGESIMA do contrato 
n°481/2020, originalmente firmado em 10 dezembro de 
2020, cujo objeto encontra – se mencionado acima. DO 
PRAZO: O  contrato descrito na clausula anterior fica 
prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que, a partir 
de 10 de dezembro de 2021, passará a viger até 10 de 
dezembro de 2022.  DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, fica mantido o preço global, proporcional ao 
periodo ora aditado, no valor de R$ 275.860,00 ( 
Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta 
reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da Ação 4010, Elemento 
33903000 e fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
cláusula e disposições do contrato Originário não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. COOPERATIVA 
AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUTENTAVEL 
DO SUL DA BAHIA – COOPADESBA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0483/2020 FIRMADO  ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. DO OBJETO: Este termo tem alterar a 
CLAUSULA VIGESIMA do contrato n°483/2020, 
originalmente firmado em 14 dezembro de 2020, cujo 
objeto encontra – se mencionado acima. DO PRAZO: O  
contrato descrito na clausula anterior fica prorrogado por 
12 ( doze) meses, de modo que, a partir de 14 de 
dezembro de 2021, passará a viger até 14 de dezembro 
de 2022.  DO PREÇO: Por força deste instrumento, fica 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipuladas 
no Contrato nº 0041/2021, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização dos valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DO SALDO EXISTENTE: Para a execução do 
serviço objeto do Contrato ora aditivado, declaram as 
partes que existe um saldo remanscente no valor de R$ 
4.381.591,65 (quatro milhões, trezentos e oitenta e um 
mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e cinco 
centavos), nada mais sendo devido à contratada além 
dessa importância para a conclusão do serviço 
contratado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusula e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento, DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 
de Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS 
R I B E I R O .  M U N I C Í P I O .  E M P R E S A G I A S  
EMPREENDIMENTO, COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0481/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A COOPERATIVA  AGRICOLA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SUL DA 
BAHIA. COOPADESBA. DO OBJETO: Este termo tem 
alterar a CLAUSULA VIGESIMA do contrato 
n°481/2020, originalmente firmado em 10 dezembro de 
2020, cujo objeto encontra – se mencionado acima. DO 
PRAZO: O  contrato descrito na clausula anterior fica 
prorrogado por 12 ( doze) meses, de modo que, a partir 
de 10 de dezembro de 2021, passará a viger até 10 de 
dezembro de 2022.  DO PREÇO: Por força deste 
instrumento, fica mantido o preço global, proporcional ao 
periodo ora aditado, no valor de R$ 275.860,00 ( 
Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta 
reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da Ação 4010, Elemento 
33903000 e fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
cláusula e disposições do contrato Originário não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. COOPERATIVA 
AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUTENTAVEL 
DO SUL DA BAHIA – COOPADESBA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
0483/2020 FIRMADO  ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. DO OBJETO: Este termo tem alterar a 
CLAUSULA VIGESIMA do contrato n°483/2020, 
originalmente firmado em 14 dezembro de 2020, cujo 
objeto encontra – se mencionado acima. DO PRAZO: O  
contrato descrito na clausula anterior fica prorrogado por 
12 ( doze) meses, de modo que, a partir de 14 de 
dezembro de 2021, passará a viger até 14 de dezembro 
de 2022.  DO PREÇO: Por força deste instrumento, fica 
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mantido o preço global, proporcional ao periodo ora 
aditado, no valor de R$ 128.000,00 ( cento e vinte  e oito 
mil reais ). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Recursos finaceiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da Ação 4010, Elemento 
33903000 e fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
cláusula e disposições do contrato Originário não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. CONTRATADA. 

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO AO CONTRATO  Nº 
0482/2020.  FIRMADO  ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. DO OBJETO: Este termo tem por finalidade 
Reti – ratificar o contrato  n° 482/2020, instrumento que 
foi firmado pelas partes em 10 de dezembro de 2020, no 
tocante ao equivoco constatado na sua clausula quinta 
quanto ao valor global. DA ALTERAÇÃO: Em razão do 
equivoco que se fez constar no valor global constante na 
clausula quinta do contrato n°482/2020, ONDE SE 
LÊ:CLAUSULA QUINTA – pelo fornecimento dos 
generos alimenticios objeto deste contrato, nos 
quantitativos descritos no projeto de venda de generos 
alimenticios da agricultura familiar, o (a) contrato (A) 
receberá o valor total de R$ 275,860,00 (duzentos e 
setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), 
conforme l istagem anexa a seguir LEIA – 
SECLAUSULA QUINTA – pelo fornecimento dos 
gêneros alimenticios objeto deste contrato, nos 
quantitativos descritos no projeto de venda de gêneros 
alimenticios da agricultura familiar, o (a) CONTRATADO ( 
A)  receberá o valor Total de R$ 259.600,00( duzentos e 
cinquenta e nove mil e seiscentos reais) , conforme 
listagem anexa a seguir. DA RATIFICAÇÃO: 
Permaneceminalteradasem plenamente em vigor as 
demais cláusula e disposções do contrato Originario não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA,10 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. CONTRATADA. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
031/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E  ARTES GRAFICAS E EDITORA DO 
NORDESTE LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a cláusula quinta do contrato 
n°031/2017, firmado originalmente em 08 de janeiro de 
2018, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: o 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que a , partir de 08 de 
janeiro de 2022, passará a viger até 08 de janeiro de 
2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condiçoes 
negociais do pacto ora aditado, espcialmente as  
disposições sobre o preço, no valor de R$ 202,539,95( 
duzentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigencia especificado na 
clausula anterior, renuncicando a parte a quelquer tipo 

mantido o preço global, proporcional ao periodo ora 
aditado, no valor de R$ 128.000,00 ( cento e vinte  e oito 
mil reais ). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Recursos finaceiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da Ação 4010, Elemento 
33903000 e fonte 0215000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
cláusula e disposições do contrato Originário não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. CONTRATADA. 

TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO AO CONTRATO  Nº 
0482/2020.  FIRMADO  ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIÇÃO AGRICOLA RANCHO 
ALEGRE. DO OBJETO: Este termo tem por finalidade 
Reti – ratificar o contrato  n° 482/2020, instrumento que 
foi firmado pelas partes em 10 de dezembro de 2020, no 
tocante ao equivoco constatado na sua clausula quinta 
quanto ao valor global. DA ALTERAÇÃO: Em razão do 
equivoco que se fez constar no valor global constante na 
clausula quinta do contrato n°482/2020, ONDE SE 
LÊ:CLAUSULA QUINTA – pelo fornecimento dos 
generos alimenticios objeto deste contrato, nos 
quantitativos descritos no projeto de venda de generos 
alimenticios da agricultura familiar, o (a) contrato (A) 
receberá o valor total de R$ 275,860,00 (duzentos e 
setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), 
conforme l istagem anexa a seguir LEIA – 
SECLAUSULA QUINTA – pelo fornecimento dos 
gêneros alimenticios objeto deste contrato, nos 
quantitativos descritos no projeto de venda de gêneros 
alimenticios da agricultura familiar, o (a) CONTRATADO ( 
A)  receberá o valor Total de R$ 259.600,00( duzentos e 
cinquenta e nove mil e seiscentos reais) , conforme 
listagem anexa a seguir. DA RATIFICAÇÃO: 
Permaneceminalteradasem plenamente em vigor as 
demais cláusula e disposções do contrato Originario não 
modificadas por este instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA,10 de Dezembro de 2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. ASSOCIAÇÃO 
AGRICOLA RANCHO ALEGRE. CONTRATADA. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  Nº 
031/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E  ARTES GRAFICAS E EDITORA DO 
NORDESTE LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a cláusula quinta do contrato 
n°031/2017, firmado originalmente em 08 de janeiro de 
2018, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: o 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que a , partir de 08 de 
janeiro de 2022, passará a viger até 08 de janeiro de 
2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condiçoes 
negociais do pacto ora aditado, espcialmente as  
disposições sobre o preço, no valor de R$ 202,539,95( 
duzentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e 
noventa e cinco centavos), não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigencia especificado na 
clausula anterior, renuncicando a parte a quelquer tipo 

de atualização de valores contratuias. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais clausula e disposições do 
contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de 
Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ARTES GRAFICAS E EDITORA DO 
NORDESTE LTDA. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0037/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SGAMBATO ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLASULA SEGUNDA – DO PRAZO, bem 
como a CLASULA TERCEIRA  – DO VALOR MENSAL 
e CLAUSULA QUARTA   - DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO do instrumento contratrual n° n°0037/2019, 
firmado em 17 de janeiro de 2019, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
de modo que a, partir de 17 de janeiro de 2022, passará a 
viger ate 17 de janeiro de 2023. DO PREÇO:   O valor 
contratual é reajustado com base no IGP – M, tendo sido 
acordado o valor de 10% ficando  o valor global para o 
periodo da renovação fixado  na ordem de R$ 87. 120,00 
(oitenta e sete mil e cento e vinte reais) de modo que a 
locadora receberá a valor mensal de R$ 7.260,00 ( sete 
mil e duzentos e sessenta reais). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
condições DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais clausula e 
disposições do contrato originário e termos aditivos  não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. JOSE 
CUPERTINO S. FILHO. MUNICÍPIO. SGAMBATO 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E SERVÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI. LOCADORA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
ESCOPO Nº 0184/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA CARLA 
CAVALCANTE SANTOS. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira  do 
Contrato n°0184/2020, firmado originalmente firmado em 
23 de janeiro de 2020, conforme retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12(doze) meses, de modo que a, partir de 
23 de janeiro de 2022, passará a viger ate 23 de janeiro 
de 2023.DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, espcialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
n°0184/2020, no valor de R$ 119.600,40 ( cento e 
dezenove mil, seiscentos reais e quarenta centavos), 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na clausula anterior, renunciando a 
parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da ação  

de atualização de valores contratuias. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais clausula e disposições do 
contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de 
Dezembro de 2021. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. ARTES GRAFICAS E EDITORA DO 
NORDESTE LTDA. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 0037/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SGAMBATO ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLASULA SEGUNDA – DO PRAZO, bem 
como a CLASULA TERCEIRA  – DO VALOR MENSAL 
e CLAUSULA QUARTA   - DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO do instrumento contratrual n° n°0037/2019, 
firmado em 17 de janeiro de 2019, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
de modo que a, partir de 17 de janeiro de 2022, passará a 
viger ate 17 de janeiro de 2023. DO PREÇO:   O valor 
contratual é reajustado com base no IGP – M, tendo sido 
acordado o valor de 10% ficando  o valor global para o 
periodo da renovação fixado  na ordem de R$ 87. 120,00 
(oitenta e sete mil e cento e vinte reais) de modo que a 
locadora receberá a valor mensal de R$ 7.260,00 ( sete 
mil e duzentos e sessenta reais). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
condições DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais clausula e 
disposições do contrato originário e termos aditivos  não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 09 de Dezembro de 2021. JOSE 
CUPERTINO S. FILHO. MUNICÍPIO. SGAMBATO 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E SERVÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI. LOCADORA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
ESCOPO Nº 0184/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA CARLA 
CAVALCANTE SANTOS. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira  do 
Contrato n°0184/2020, firmado originalmente firmado em 
23 de janeiro de 2020, conforme retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12(doze) meses, de modo que a, partir de 
23 de janeiro de 2022, passará a viger ate 23 de janeiro 
de 2023.DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, espcialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
n°0184/2020, no valor de R$ 119.600,40 ( cento e 
dezenove mil, seiscentos reais e quarenta centavos), 
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na clausula anterior, renunciando a 
parte a qualquer tipo de atualização de valores 
contratuais.  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da ação  
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4023, natureza de despesa 33.90.39.00 e fontes; 
0114000/6102000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 de 
Dezembro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. CARLA CAVALCANTE SANTOS. 
CONTRATADA.

DESPACHO Nº 95/2021

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1054/2010 e Lei 
1279/2013, que alteraram a Lei 874/2008, DEFIRO o 
pedido de Revisão de Aposentadoria da segurada 
ELIZETE FLORINDA DOS SANTOS através do 
processo Administrativo nº 00001.07.10.373.2020.

Camaçari-BA, 17 de dezembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 162/2021
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público- STT e dá 
outras providências.

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. 407, de 30 
de agosto de 1998; 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 n°. 
1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho 

4023, natureza de despesa 33.90.39.00 e fontes; 
0114000/6102000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 de 
Dezembro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. CARLA CAVALCANTE SANTOS. 
CONTRATADA.

DESPACHO Nº 95/2021

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1054/2010 e Lei 
1279/2013, que alteraram a Lei 874/2008, DEFIRO o 
pedido de Revisão de Aposentadoria da segurada 
ELIZETE FLORINDA DOS SANTOS através do 
processo Administrativo nº 00001.07.10.373.2020.

Camaçari-BA, 17 de dezembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 162/2021
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público- STT e dá 
outras providências.

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. 407, de 30 
de agosto de 1998; 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 n°. 
1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho 

de 2013 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, Lei 
nº 1310/2013 de 27 de dezembro de 2013, Lei nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019.

CONSIDERANDO, o pedido formulado pelo servidor nos 
autos do processo administrativo nº. 020/2021 de 
concessão de licença prêmio;

CONSIDERANDO, ainda o disposto no art. 95, inciso VI 
c/c as determinações insculpidas nos artigos 117 a 121, 
todos da Lei Municipal n.º 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto do Servidor Público Municipal);

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a Licença Prêmio, ao servidor 
HERTZ BARRETO REZENDE, do cargo de Analista de 
Processos Org. - Analista de Suprimentos, matrícula nº. 
101320, lotado na Gerência Administrativa - GERAD da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, pelo 
período de 01 (um) mês, contados a partir do dia 03 de 
janeiro de 2022.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº163/2021
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o gozo de férias dos 
servidores municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do 
Município de Camaçari e dá outras 
providências.

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 Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando, o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.
Considerando o disposto nos artigos 3º ao 5º, da Lei nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo descritos abaixo:

de 2013 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, Lei 
nº 1310/2013 de 27 de dezembro de 2013, Lei nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019.

CONSIDERANDO, o pedido formulado pelo servidor nos 
autos do processo administrativo nº. 020/2021 de 
concessão de licença prêmio;

CONSIDERANDO, ainda o disposto no art. 95, inciso VI 
c/c as determinações insculpidas nos artigos 117 a 121, 
todos da Lei Municipal n.º 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto do Servidor Público Municipal);

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER, a Licença Prêmio, ao servidor 
HERTZ BARRETO REZENDE, do cargo de Analista de 
Processos Org. - Analista de Suprimentos, matrícula nº. 
101320, lotado na Gerência Administrativa - GERAD da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, pelo 
período de 01 (um) mês, contados a partir do dia 03 de 
janeiro de 2022.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº163/2021
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o gozo de férias dos 
servidores municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do 
Município de Camaçari e dá outras 
providências.

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 Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 
Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando, o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.
Considerando o disposto nos artigos 3º ao 5º, da Lei nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo descritos abaixo:
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Art.2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE DEZEMBRO DE 
2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE DEZEMBRO DE 
2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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