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cargos efetivos específicos da estrutura permanente da 
Secretaria da Fazenda, a saber:
I – auditor fiscal;
II – fiscal de tributos, em extinção;
III – técnico fazendário;
IV – técnico em atividade tributária;
V – assistente de atividade tributária.

Art. 4º. As atividades a serem executadas pelos 
fazendários são aquelas previstas no plano de cargos e 
salários de cada categoria, devendo ser estabelecidas 
em ato administrativo a ser expedido pelo Poder 
Executivo com a atribuição da respectiva pontuação para 
cada uma das tarefas, levando-se em consideração as 
atividades de gestão, orientação, controle e fiscalização 
da Administração tributária.

Art. 5º. A aferição de desempenho individual será feita 
com base em relatório de atividades homologado pela 
Diretoria de Receita ou Coordenação de Fiscalização, 
com efeitos financeiros no mês subsequente, ficando 
dispensados da apresentação de tal relatório e fazendo 
jus a 100% (cem por cento) dos pontos os servidores que:
I – estejam em exercício de função de confiança ou cargo 
em comissão no âmbito da administração municipal 
direta ou indireta;
II – estejam designados pelo Secretário da Fazenda para 
exercer atividades de relevante interesse da 
Administração Fazendária;

Art. 6º. A gratificação de produtividade fiscal será 
calculada com base em pontuação atingida pelo 
cumprimento efetivo das atividades previstas a cada 
período de apuração, conforme regulamento, sendo que 
o valor unitário do ponto será apurado mediante 
aplicação das seguintes fórmulas para os cargos de:

I – auditor fiscal e fiscal de tributos:

Onde, 

= vencimento básico inicial do cargo de auditor 
fiscal; 
 = fator de equivalência; 

= fator matemático para cálculo do valor 
unitário do ponto; 

= valor unitário do ponto.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI Nº 1708/2022
DE 06 DE JANEIRO DE 2022

R e e s t r u t u r a  a  g r a t i f i c a ç ã o  d e  
produtividade fiscal dos cargos do quadro 
permanente da Secretaria da Fazenda, 
institui o prêmio de desempenho 
fazendário, 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:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Esta lei reestrutura a gratificação de produtividade 
fiscal dos cargos do quadro permanente da Secretaria da 
Fazenda, institui o prêmio de desempenho fazendário, 
além de dar outras providências, conforme disposições a 
seguir.

CAPÍTULO II – DA GRATIFICAÇÃO DE 
PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 2.º A gratificação de produtividade fiscal é uma 
vantagem individual e variável, devida aos servidores 
efetivos investidos nos cargos previstos no artigo 3º desta 
Lei, a ser paga mensalmente, tendo por finalidade:

I – incentivar e aprimorar as atividades tributárias 
de lançamento, fiscalização e arrecadação de 
tributos municipais;
II – aprimorar sistemas de controle capazes de 
inibir a evasão fiscal e reprimir a fraude contra o 
Fisco;
III – estimular o crescimento da receita tributária 
própria;
IV – realizar o acompanhamento e controle do 
Índice de Participação do Município no produto da 
arrecadação do ICMS, bem como dos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
V – acompanhar a gestão, a fiscalização e a 
arrecadação dos contribuintes
optantes do Regime do Simples Nacional e dos 
Micro-Empreendedores Individuais – MEIs.

Art. 3°. A gratificação de produtividade fiscal será devida, 
exclusivamente,  aos servidores ocupantes dos seguintes 
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II – demais cargos fazendários:

Onde, 
= vencimento básico inicial do cargo 
fazendário correspondente;
= fator de equivalência 

= fator matemático para cálculo do valor 
unitário do ponto 

= valor unitário do ponto

§1º - Os limites máximos de pontuação serão os 
seguintes:

I – para os cargos de auditor fiscal e o extinto 
cargo de fiscal de tributos: 1.500 (um mil e 
quinhentos) pontos por mês;
II – para os demais cargos fazendários: 300 
(trezentos) pontos por mês.

§2º - A aferição de desempenho individual dos agentes 
fiscais servirá de base para o pagamento mensal, porém 
a critério da autoridade fazendária a pontuação poderá 
ser realizada em bimestres ou trimestres.

§3º - A gestão poderá estabelecer meta de desempenho 
individual de produtividade ao servidor que não cumprir 
as tarefas bimestrais e trimestrais estabelecidas, sem 
prejuízo das glosas devidas.

§4º - O valor da gratificação de produção fiscal 
correspondente ao décimo terceiro salário será 
determinado pela média aritmética das gratificações 
fiscais referentes ao período aquisitivo.

Art. 7º. A pontuação atribuída dos auditores fiscais e 
fiscais de tributos para o cumprimento de tarefas estará 
sujeita à glosa quando configuradas as seguintes 
infrações:

I – deixar de dar ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento fiscal, no prazo previsto 
em regulamento, com glosa do valor total 
estabelecido para a tarefa;
II – deixar de encerrar o procedimento fiscal no 
prazo previsto em regulamento, com glosa entre 
50 e 100% do valor total previsto para a tarefa, 
sendo o percentual de glosa proporcional ao 
serviço não executado;
III – deixar de cumprir o prazo estabelecido no art. 
266 da Lei nº 1039, de 16 de dezembro de 2009, 
com glosa de até 50% do valor total atribuído a 
tarefa;
IV – não participar dos grupos de trabalho e/ou 
não justificar ausências nas reuniões de 
coordenação ou direção com glosa de até 20% do 
total da gratificação mensal;
V – conduzir instrução processual e tarefas de 
expediente com desídia, mediante parecer 
fundamentado do Coordenador de Fiscalização 
ou Diretor de Receita, com glosa integral dos 

pontos atribuídos a tarefa.
VI – deixar de cumprir, quando prorrogadas, as 
ordens de serviços no prazo assinalado de 
prorrogação, com a glosa total da tarefa, inclusive 
com a restituição integral da pontuação recebida 
nos meses da respectiva tarefa.

§1º - O procedimento de glosa deverá se iniciar no prazo 
de até 3 (três) meses da ocorrência da infração, sob pena 
de decadência, salvo nos casos de omissão, quando o 
prazo se iniciará da ciência da omissão pela autoridade 
superior.

§2º - Será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa ao servidor, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para 
defesa, cabendo ao Secretário da Fazenda a decisão 
final sobre a ocorrência de infração funcional passível de 
glosa. 

§3º - As reduções referidas nos incisos acima descritos 
serão cumulativas e na proporção de infrações 
cometidas, pela não execução de cada uma das tarefas, 
incidente sobre os limites atribuídos no §1º do art. 6º 
desta Lei, limitada a 100% da gratificação de produção 
total mensal e com aplicação no mês subsequente.

Art. 8º.  A pontuação atribuída aos cargos de técnico 
fazendário, técnico em atividade tributária e assistente de 
atividade tributária, pelo cumprimento de tarefas, de 
modo mensal, estará sujeita à glosa quando configuradas 
as seguintes infrações:

I – deixar de cumprir as tarefas nos prazos 
estabelecidos pelo superior hierárquico;
II – deixar de comparecer aos plantões e às 
escalas mensais de trabalho;
III – concluir as tarefas fora dos prazos 
estabelecidos em ato administrativo ou quando 
estabelecidos pelo superior hierárquico.

§1º - O procedimento de glosa deverá se iniciar no prazo 
de até 3 (três) meses da ocorrência da infração, sob pena 
de decadência, salvo nos casos de omissão, quando o 
prazo se iniciará da ciência da omissão pela autoridade 
superior.

§2º - Será assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa ao servidor, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para 
defesa, cabendo ao Secretário da Fazenda a decisão 
final sobre a ocorrência de infração funcional passível de 
glosa. 

§3º - As reduções referidas nos incisos acima descritos 
serão cumulativas e na proporção de infrações 
cometidas, pela não execução de cada uma das tarefas, 
incidente sobre os limites atribuídos no §1º do art. 6º 
desta Lei desta Lei, limitada a 100% da gratificação de 
produção total mensal e com aplicação no mês 
subsequente.

Art. 9º. O auditor fiscal, quando recém-investido no cargo 
por concurso público, será submetido por 180 (cento e 
oitenta dias) a treinamento interno na Secretaria da 
Fazenda, e fará jus, enquanto na condição de treinando, à 
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percepção mensal da gratificação de produtividade 
equivalente a cinquenta por cento do limite máximo 
atribuído ao cargo.

CAPÍTULO III – DO PRÊMIO POR DESEMPENHO 
FAZENDÁRIO

Art. 10. O prêmio de desempenho fazendário, apurado 
mensalmente, será concedido aos servidores ocupantes 
de cargo de provimento permanente e de cargos de 
provimento temporário, no âmbito da Secretaria da 
Fazenda e da Procuradoria Fiscal, com o objetivo de 
estimular e remunerar seus aumentos de produtividade 
que impliquem superação de metas de arrecadação 
tributária e de outros indicadores de desempenho 
previamente estabelecidos.

§ 1º - A arrecadação tributária não poderá ter como meta 
ideal valor inferior ao constante da proposta 
orçamentária da municipalidade acrescido de duas 
vezes o valor da despesa bruta com pagamento do 
prêmio a servidores ativos no ano anterior.

§ 2º - As metas de arrecadação tributária e de outros 
indicadores de desempenho poderão ser desdobradas 
por tipo de receita e por unidade administrativa, conforme 
dispuser o regulamento.

§ 3º - A meta mínima será fixada pelo Poder Executivo, 
não podendo ser inferior ao valor arrecadado no 
exercício financeiro anterior, salvo se os indicadores 
macroeconômicos apontarem redução de atividade 
econômica.

§ 4º - A meta mínima poderá ter desvio padrão quando 
ocorrer queda abrupta de arrecadação advinda de 
encerramento de atividades de unidades produtivas de 
grande porte, especialmente quando forem substitutas 
tributárias do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza – ISSQN.

Art. 11. O valor do prêmio será creditado ao servidor, a 
título de remuneração, no mês seguinte ao que serviu de 
base para a avaliação.

Art. 12. O valor do prêmio por desenvolvimento 
fazendário será de até 50% (cinquenta por cento) da 
remuneração do servidor fazendário creditada no mês 
imediatamente anterior ao seu pagamento, e será 
concedido ao servidor por seu desempenho coletivo e 
individual no esforço para atingimento ou superação das 
metas de arrecadação, sendo metade para cada critério.

Art. 13. A parcela do valor individual do prêmio por 
desempenho fiscal será determinada, cumulativamente, 
mediante prévia avaliação do servidor quanto ao 
cumprimento dos seguintes critérios, conforme dispuser 
regulamento:

I – Até 30% (trinta por cento), pela pontualidade e 
assiduidade na repartição; 
II – Até 40% (quarenta por cento), pela 
demonstração celeridade e presteza no 

cumprimento das tarefas;
III – Até 40% (quarenta por cento), por estimular a 
eficiência da gestão tributária e adotar iniciativas 
proativas.

Parágrafo Único. Ato do Secretário da Fazenda instituirá 
o modelo de avaliação e mensuração do cumprimento 
pelo servidor dos critérios definidos neste artigo.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o prêmio ora 
instituído, detalhando critérios e condições para a sua 
avaliação.

CAPÍTULO IV – DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 15. A gratificação de produtividade fiscal e o prêmio 
por desempenho fazendário serão devidos somente 
quando ocorrer afastamentos motivados por:

I - férias;
II - licença para tratamento de saúde;
III- licença à gestante, à adotante e licença 
paternidade;
IV - licença prêmio;
V - falecimento de ascendente, descendente, 
cônjuge ou companheiro(a), enteado(a) menor 
sob guarda ou tutela e irmãos;
VI -– licença remunerada por motivo de doença 
do cônjuge, ascendente ou descendente;
VII – cessão do servidor para exercício de cargo 
ou função no âmbito da administração direta ou 
indireta em outro ente federal, estadual ou 
municipal, por força de convênios, desde que 
haja o ressarcimento dos valores pagos pelo ente 
cessionário.

Parágrafo único. Nas hipóteses destacadas neste 
artigo, o valor da gratificação por produtividade fiscal 
será determinado pela média aritmética dos valores 
recebidos nos doze últimos meses anteriores ao 
afastamento. 

Art. 16. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda 
estabelecer normas e orientações complementares, 
definir modelos de papéis de trabalho e resolver os casos 
omissos para cumprir a finalidade prevista das 
gratificações instituídas por esta lei.

Art. 17. Os auditores fiscais e fiscais de tributos, quando 
em atividade exclusiva na Secretaria da Fazenda, 
receberão auxílio-locomoção a título de ajuda de custo, 
para desempenho das atividades inerentes ao cargo no 
valor equivalente a 600 (seiscentas) UFM - Unidade 
Fiscal Municipal.

Art. 18. O servidor que responder a processo disciplinar 
terá o pagamento das gratificações disciplinadas por esta 
lei suspenso até a conclusão do feito. Na hipótese de 
condenação, haverá a perda do direito à percepção das 
verbas.

Art. 19. A gratificação por produtividade fiscal e o prêmio 
por desempenho fazendário são parcelas de natureza 
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remuneratória classificadas como gratificações por 
produtividade e desempenho, respectivamente, para 
todo os fins, inclusive para exercício da opção prevista no 
art. 54, §1º, II, da Lei Complementar n. 1644/2020.

Art. 20. Ficam revogadas as Leis Municipais n. 
1.176/2011 e 1.351/2014.

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

DECRETO Nº 7679/2022
DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Institui o PROGRAMA REFLORA 
CAMAÇARI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 181 
e 191 da Lei Orgânica do Município de Camaçari;

Considerando que os espaços, equipamentos e 
mobiliários públicos de interesse público são 
indispensáveis para o bem-estar, o lazer e a qualidade 
de vida da população;

Considerando que a recuperação de ecossistemas 
contribui para a melhoria da paisagem da cidade, 
fortalecendo o uso e contemplação desses espaços 
pelos seus cidadãos.

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA REFLORA 
CAMAÇARI com a finalidade de promover ações 
integradas para recuperação de cobertura vegetal do 
Município de Camaçari, bioma Mata Atlântica e 
ecossistemas associados, recuperando áreas 
degradadas ou alteradas e Áreas de Preservação 
Permanente - APP.

Art. 2º - Serão priorizadas as áreas de interesse do 
Município, considerando aspectos culturais, sociais, 
ambientais e turísticos sustentáveis.

Art. 3º - Os projetos pertinentes ao Reflora Camaçari 
serão desenvolvidos pelos técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 4º - As execuções dos projetos do Reflora Camaçari 
serão acompanhadas pelos técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Parágrafo Único. Outras Secretarias poderão 
participar da construção do projeto, e acompanhar a 
execução, desde que autorizadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Art. 5º -  São objetivos do Programa:

I – Elaborar e coordenar a execução de projetos de 
recuperação de ecossistemas naturais degradados 
no Município de Camaçari;
II – Preservar os ecossistemas do Município, 
combatendo as ocupações desordenadas e 
degradações ambientais;
III - Oferecer espaços diferenciados voltados ao 
lazer, ao bem-estar e ao convívio social;
IV - Incentivar o uso e ampliar a frequência de 
visitantes nesses espaços;
V – Fomentar o senso de pertencimento das 
Comunidades contempladas com o Programa;
VI - Incentivar o turismo local, bem como os recursos 
culturais do Município.

Art. 6º - Para a escolha das áreas a serem 
contempladas com o Programa Reflora Camaçari, 
faz-se necessário o enquadramento de, ao menos, 
um dos seguintes critérios:

I – Estar presente nos projetos e programas descritos 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - 
PDDU;
II – Ter solicitação de intervenção, por escrito, de 
associações, grupos, organizações sociais ou outras 
representações civis;
III – Ser indicada por representantes do legislativo 
municipal;
IV – Ser uma área mapeada e identificada como de 
interesse ambiental, social, cultural ou que incentive 
o turismo sustentável;
V – Ser área identificada ou que complemente ação 
executada por outra secretaria.

Art. 7º - O Programa Reflora Camaçari poderá ser 
executado em Áreas Púbicas, Associações, ou 
Áreas Particulares, desde que existentes o interesse 
público na recuperação das referidas áreas.

Art. 8º - A execução do Programa poderá ser 
realizada através de recursos próprios, parcerias 
com Instituições Públicas, Instituições Privadas, 
Contrapartidas Ambientais ou Urbanísticas, dentre 
outras modalidades.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA EM 10 DE 
JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO Nº 7680/2022
DE 10 DE JANEIRO DE 2022

Nomeia os Membros da Junta de 
Julgamento da SEDUR e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com 
lastro no disposto no art. 170, §3º da Lei Complementar 
nº 913/1998- Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari, 

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Junta de 
Julgamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente –SEDUR, os seguintes servidores:

a) JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO, matrícula 
nº: 61587, na condição de PRESIDENTE; e DANIELE 
DA NÓBREGA FURTUNATO, matrícula nº:63155, como 
SUPLENTE;

b) RAFAEL COUTO RIBEIRO, matrícula nº: 63514, na 
condição de Procurador do Município TITULAR; e 
PATRÍCIA LEÃO CHAVES, matrícula Nº: 63944, na 
condição de Procuradora do Município SUPLENTE;

c) SANDRA LIMA DOS SANTOS, matrícula nº:62959, 
na condição de MEMBRO TITULAR; e ALANA TAÍS 
ATHAYDE FERNANDES, matrícula nº:834296, como 
SUPLENTE;

c) AGDA SILVA COSTA, matrícula nº: 7925, na condição 
de MEMBRO TITULAR; e SÉRGIO MURILO FALCÃO 
DA SILVA, matrícula nº:62540, como SUPLENTE;

d) MARIA ANGÉLICA FREITAS SANTANA, matrícula 
nº: 829942, na condição de MEMBRO TITULAR; e 
RENATA VIANA ROCHA, matrícula nº:61911, como 
SUPLENTE;

e) MATHEUS CARVALHO MACHADO DOS SANTOS, 
matrícula nº: 60886, na condição de MEMBRO 
TITULAR; e KAMILLA OLIVEIRA DA SILVA, matrícula 
nº:833171, como SUPLENTE;

Art. 2º Fica designado o servidor CARLOS EDUARDO 
SIMÕES DE SOUSA, matrícula nº: 63273, para exercer a 
função de assessoramento de Secretário da Junta de 
Julgamento, auxiliando no Serviço de Administração, nos 
termos definidos no Art.9º, parágrafo único do Regimento 
Interno desta, aprovado pelo Decreto nº 6922/2018, 
fazendo jus ao recebimento de função de 
assessoramento no percentual de 30% (trinta por cento) 
sobre o seu vencimento básico, nos termos do Art. 77 da 
Lei nº 407/1998, alterada pela Lei 1.522/2017.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da publicação 
e possui efeitos retroativos a 01 de setembro de 2021, 

para efeitos de pagamento de jeton aos membros 
titulares e suplentes.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,  EM 10 DE JANEIRO 
DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 02065.11.02.882.2021

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora ANDIARA ARAUJO 
NASCIMENTO, matricula nº 60340, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II 
20h, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, com 
data retroativa a 17 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 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  

01916.11.02.942.2021,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) MONICA 
LUIZA CARVALHO DO NASCIMENTO, matrícula nº 

61405 ,  ocupante  do  cargo  de  prov imento  
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efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de 40 horas semanais 

para 20 horas semanais, pelo período de 01 (um) ano 
sem prejuízo da sua remuneração, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 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  

01930.11.02.942.2021,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) ERICA DE 

JESUS CEZARIO, matrícula nº 831084, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de TÉCNICO EM 

ATIVIDADE TRIBUTÁRIA, lotado (a) na Secretaria da 

Fazenda - SEFAZ, de 40 horas semanais para 20 horas 
semanais, pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da 
sua remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 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  

01815.11.02.942.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A REDUÇÃO da carga horária do (a) 

servidor (a) ELISANGELA DE SOUSA DE AZEVEDO, 

matrícula nº 60290, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 horas 

semanais para 15 horas semanais, pelo período de 01 
(um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir de 
05 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 784/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

                                                 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais e de acordo com o 

constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 

e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02102.11.02.895.2021,
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RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
LARISSA SALDANHA OLIVEIRA, matrícula nº 830903, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Analista de Controle Interno, lotada na Controladoria 
Geral do Município, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 02 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE DEZEMBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes, Sr. Mário Pascoal Hasselmann, e com 
fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do Regimento 
Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.182, de 22 
de maio de 1992, faço saber, a quem interessar possa, 
que no dia 11/01/2022, às 09h, este colegiado realizará 
sessão ordinária na Sala de Reunião da SEFAZ, para 
julgamento dos seguintes processos:
Recurso de Ofício nº 026/2021
Processo nº 11271/2019
Assunto: Cancelamento de Lançamento de ITIV
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrida: JOÃO CALDEIRA DE SOUZA
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva
Vista do Processo: Conselheiro Paulo Sérgio Dias 
Nunes
Recurso de Ofício nº 049 /2021
Auto de Infração nº 06448/2016
Assunto: Simples Nacional
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrida: F. M. ALENCAR TRANSPORTES ME
Representante: Francisco Martins Alencar 
(Procurador)
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva
Vista do Processo: Conselheiro Paulo Sérgio Dias 
Nunes
Recurso Voluntário nº 064/2021 
Processo nº 00482/2021
Assunto: Recadastramento Setor 99
Recorrente: FRANCISCO NEVES ARAUJO NETO 
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Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício nº 088/2021
Processo nº 05053/2021
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevido
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrido: CONSTRUL MS LTDA
Relator: Conselheiro Paulo Sérgio Dias Nunes
Recurso de Ofício nº 058/2021
Processo nº 06778/2020
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrido: ROBERTA BRITO NUNES
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos 
Gomes
Recurso Voluntário nº 050/2021
Processo nº 05694/2012
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo 
Indevido
Recorrente: AURELIO LEIRO COM. IND. LTDA
Representante: Alberto Leiro Perez
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos 
Gomes
Recurso Voluntário nº023/2021
Processo nº 02552/2021
Assunto:  Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: AURITA MARIA ROSA FAGUNDES 
DE OLIVEIRA
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos 
Gomes
Recurso Voluntário nº057/2020
Auto de Infração nº 5122/2019
Assunto: ISSR
R e c o r r e n t e :  L O C A R  G U I N D A S T E  E  
TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA
Representante: Arlindo da Paixão Silva
Relatora: Conselheira Joiciane dos Santos 
Gomes
Recurso de Voluntário nº 055/2021
Processo nº 03111/2020
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: CONTINENTAL DO BRASIL 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Representante: Advs. Carolina Rota e Fabio 
Almeida Garcia
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos 
Brandão
Recurso de Voluntário nº 056/2021
Processo nº 03112/2020
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: CONTINENTAL DO BRASIL 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Representante: Advs. Carolina Rota e Fabio 
Almeida Garcia
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos 
Brandão
Recurso de Voluntário nº 062/2021
Processo nº 01720/2021
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: CONTINENTAL DO BRASIL 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Representante: Advs. Carolina Rota e Fabio 
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Almeida Garcia
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos 
Brandão

Recurso de Voluntário nº 063/2021
Processo nº 01724/2021
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: CONTINENTAL DO BRASIL 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Representante: Advs. Carolina Rota e Fabio 
Almeida Garcia
Relatora: Conselheira Daniela Augusta Santos 
Brandão

Recurso de Voluntário nº 054/2021
Processo nº 04112/2021
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributos 
Indevidos
Recorrente: PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO BIBICA 
CULTURAL DE CAMAÇARI 
Representante: Weliton Soares
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Recurso de Ofício nº 066 /2020
Processo nº 08347/2019
Assunto: Impugnação de Impostos e Taxas
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrida: FIXAR INDUSTRIAL LTDA
Representante: Amaury Sebastião
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Recurso de Ofício nº 045 /2021
Auto de Infração nº 5408/2020
Assunto: Penalidade Fixa
Recorrente: Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais
Recorrida: VAN MERCADINHO LTDA
Representante: Flavio das Neves
Relator: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Recurso de Voluntário nº 052/2021
Processo nº 04435/2020
Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributos 
Indevidos
Recorrente: LEDA DOS SANTOS CRISTO SILVA
Relatora: Conselheira Ana Lúcia Santos Barros da 
Silva

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

EDINALVA FARIAS DA SILVA
SECRETÁRIA

RESOLUÇÃO Nº 15/2022
DE 05 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre o processo eleitoral da 
representação da Sociedade Civil no 
Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari - CMAS para o biênio 2022-2024.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

RESOLVE

Art. 1º - Convocar eleição para a escolha dos 
representantes da Sociedade Civil, que deverão integrar 
o Conselho Municipal de Assistência Social de Camaçari 
- CMAS, cujas normas são regidas pelo presente edital 
em anexo.

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

LÍCIA MATTOS SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

EDITAL 01/2022

EDITAL PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAMAÇARI-BA, 
PARA O BIÊNIO 2022-2024.

I – DA COMISSÃO ELEITORAL
1. A Comissão Eleitoral, designada por meio da 
Resolução do CMAS nº 14 de 15 de dezembro de 2021, é 
composta pelas Conselheiras abaixo e com apoio da 
Secretaria Executiva do CMAS:
1.1. Representantes da Sociedade Civil: a) Lícia 
Mattos Silva b) Claudite Nascimento Santos
1.2 Representantes do Governo: a) Monique Martins 
Rivas b) Maria do Socorro Pereira
1.3. A Comissão Eleitoral coordenará o processo eletivo 
da representação da Sociedade Civil que deverá integrar 
o CMAS, correspondente ao período 2022-2024, 
conforme Regimento Interno do CMAS – Camaçari.
1.4. A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições, 
entre outras:
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a) Analisar a documentação de habilitação dos eleitores e 
candidatos;
b) Habilitar os eleitores e candidatos, de acordo com as 
condições previstas neste Edital;
c) Divulgar os eleitores e candidatos habilitados e não 
habilitados ao processo de eleição;
d) Analisar recursos dirigidos ao presidente da Comissão 
Eleitoral.

II – DO PROCESSO ELEITORAL
2. A eleição dos representantes da Sociedade Civil que 
deverão integrar o Conselho Municipal da Assistência 
Social – CMAS de Camaçari, será realizada conforme 
calendário (Anexo VII), das 09h00 às 15h30, no CMAS, 
Av. Eixo Urbano Central, 07 – 3º andar – Edf. Montblanc – 
Centro – Camaçari- Bahia
2.1. O processo eleitoral realizar-se-á da seguinte forma:
2.1.1 A entrega de documentação para inscrição como 
eleitor ou candidato pode ser feita pessoalmente ou por 
meio de representante legal ou portador, diretamente na 
sede do CMAS, no horário das 09h00 às 15h30, em dias 
úteis, conforme calendário previsto neste Edital.
2.1.2 A inscrição será deferida ou indeferida após análise 
pela Comissão Eleitoral e será publicada no DOM e redes 
sociais do CMAS, conforme calendário previsto neste 
Edital.
2.1.3. Participarão do processo eleitoral, os usuários e/ou 
organizações de usuários, as entidades e organizações 
de Assistência Social e as entidades e organizações de 
trabalhadores do SUAS inscritos e habilitados, na forma 
prevista neste Edital.
2.1.4. As eleições destinam-se à escolha de seis 
representantes da sociedade civil, sendo dois 
representantes do segmento de usuários e/ou 
organizações de usuários, dois representantes do 
segmento de entidades e organizações de Assistência 
Social, dois representantes do segmento de entidades e 
organizações de trabalhadores do setor, bem como de 
seus respectivos suplentes.
2.2. Os representantes da sociedade civil são assim 
representados no CMAS:
2.2.1 – SEGMENTO DE USUÁRIOS - pessoas físicas 
e/ou organizações de usuários que representem os 
beneficiários e usuários abrangidos pela Lei Federal nº 
8.742/1993, de acordo com a Resolução CNAS nº 24, de 
16 de fevereiro de 2006.
2 . 2 . 2  –  S E G M E N T O  D E  E N T I D A D E  E  
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  
pessoas jurídicas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento assistencial e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742/1993, 
bem como as que atuam na defesa e garantia dos seus 
direitos, assim definidos na forma da Lei e do 
regulamento do CNAS, e que estejam inscritos 
devidamente no Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS.
2.2.3 – SEGMENTO DE ENTIDADE E ORGANIZAÇÃO 
DE TRABALHADORES DO SUAS - organização de 
trabalhadores do setor como, associações de 
trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, 
centrais sindicais, conselhos federais de profissões 
regulamentadas que organizam, defendem e 
representam os interesses dos trabalhadores que atuam 
institucionalmente na política de assistência social, 

conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência 
Social, na Política Nacional de Assistência Social e no 
Sistema Único da Assistência Social, definidas pela 
NOB/RH/2006,Resolução CNAS nº 17/2011 e Resolução 
CNAS nº 06/2015.

III– DA HABILITAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS:
3. Para habilitação, os participantes da Assembleia de 
Eleição deverão comprovar a vinculação a um dos 
segmentos da Política de Assistência Social conforme 
item 2.2 deste Edital e atender aos seguintes requisitos:

ELEITORES:
SEGMENTO DE USUÁRIOS:
3.1 – Usuários: Deverá preencher ficha de inscrição 
(Anexo I) e anexar a seguinte documentação: Cópia do 
documento oficial de identificação pessoal com foto; 
Comprovante de domicílio no município de Camaçari; 
Cópia do cartão de frequência ou declaração da 
entidade/gerente do serviço de Assistência Social ou 
outro documento que comprove a condição de usuário de 
serviços da área da assistência social no município de 
Camaçari ou ainda a condição de beneficiário dos 
Programas de Transferência de Renda no município.
3.1.1. Organização de Usuários: Deverão preencher 
ficha de inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte 
documentação: Comprovar atuação no município; Cópia 
do documento oficial de identificação pessoal com foto do 
r e p r e s e n t a n t e  i n d i c a d o ;  D e c l a r a ç ã o  d e  
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3.2 SEGMENTO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Deverão preencher ficha de 
inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte documentação: 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3 . 3 .  S E G M E N TO  D E  O R G A N I Z A Ç Ã O  D E  
TRABALHADORES: Deverão preencher ficha de 
inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da entidade, indicando seu representante 
com direito a voz e voto (Anexo VI); Cópia do documento 
oficial de identificação pessoal com foto do representante 
indicado; Declaração de representatividade e atividade 
no segmento, de acordo com as categorias definidas pela 
NOB/SUAS/ RH/2006, Resolução CNAS nº 17/2011 e 
Resolução CNAS nº 06/2015 (Anexo V); Cópia do cartão 
de CNPJ; Comprovar a inscrição e manutenção da 
inscrição da organização social no CMAS.

CANDIDATOS
3.4. SEGMENTO DOS USUÁRIOS:
3.4.1. Usuários: Preencher ficha de inscrição (Anexo III) 
e anexar a seguinte documentação: Cópia do documento 
oficial de identificação pessoal com foto; Comprovante 
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de domicílio no município; Cópia do cartão de frequência 
ou declaração da entidade/gerente do serviço de 
Assistência Social ou outro documento que comprove a 
condição de usuário de serviços da área da assistência 
social no município ou ainda a condição de beneficiário 
dos Programas de Transferência de Renda no município.
3.4.2. Organizações de Usuários: Preencher ficha de  
inscrição (Anexo III) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da organização,  indicando seu 
representante, bem como sua condição de representante 
da respectiva organização no Conselho (Anexo VI); 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ . Comprovar a inscrição e ;  
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3 . 5 .  S E G M E N T O  D A S  E N T I D A D E S  E  
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL: 
Preencher ficha de inscrição (Anexo IV) e anexar a 
seguinte documentação Declaração da entidade, 
indicando seu representante, bem como sua condição de 
representante da respectiva entidade no Conselho 
(Anexo VI); Cópia do documento oficial de identificação 
pessoal com foto do representante indicado; Declaração 
de representatividade e atividade no segmento (Anexo 
V); Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.
3 . 6 .  S E G M E N TO  D E  O R G A N I Z A Ç Ã O  D E  
TRABALHADORES: Preencher ficha de inscrição 
(Anexo IV) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da organização,  indicando seu 
representante, bem como sua condição de representante 
da respectiva organização no Conselho (Anexo VI); 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento, de acordo 
com as categorias definidas pela NOB/SUAS/ RH/2006, 
Resolução CNAS nº 17/2011 e Resolução CNAS nº 
06/2015 (Anexo V); Cópia do cartão de CNPJ; 
Comprovar a inscrição e manutenção da inscrição da 
organização social no CMAS.

IV – DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO
4. A Assembleia de Eleição será realizada conforme 
calendário (Anexo VII), das 09h00 às 16h00, sob 
coordenação do CMAS, da Comissão Eleitoral e do 
Ministério Público. O local será na sede do CMAS, na Av. 
Eixo Urbano Central, 07 Edf. Montblanc – 3º andar -  
Centro, Camaçari – Bahia.
4.1. Na Assembleia de Eleição, os habilitados elegerão 
os seis representantes da sociedade civil e seus 
respectivos suplentes, conforme classificação por 
número de votos, que deverão integrar o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS.
4.2. A Assembleia de Eleição terá dois momentos com as 
seguintes atribuições:
4.2.1 Instalação da Assembleia pelo Presidente do 
CMAS para:
a) apresentação dos candidatos habilitados pela 

Comissão Eleitoral;
b) abertura para composição da Mesa Coordenadora dos 
trabalhos do dia, composta pela Comissão Eleitoral;
c) escolha dentre os membros da Mesa Coordenadora, 
de um membro que assumirá a Presidência.
4.2.2. Composta a Mesa Coordenadora, a Presidência 
do CMAS passará a esta, a direção dos trabalhos para 
que se proceda à:
a) leitura da ordem do dia, elaborada pela Comissão 
Eleitoral e aprovada previamente pelo CMAS;
b) votação;
c) apuração;
d) leitura e aprovação da ata.
4.3. Cada eleitor habilitado dos respectivos segmentos 
terá direito a votar em até dois candidatos por segmento 
numa única cédula eleitoral.
4.4. Serão considerados eleitos:
4.4.1. Como Titulares: os 02 (dois) primeiros candidatos 
mais votados em cada segmento de representação, a 
saber: usuários e/ou organizações de usuários, 
entidades e organizações de assistência social, 
organizações de trabalhadores do SUAS.
4.4.2. Como Suplentes: os 02 (dois) candidatos mais 
votados após os titulares no mesmo segmento de 
representação, subsequentemente.
4.4.3. Em caso de empate, adotar-se-á o critério de maior 
idade.
4.4.4. Terminada a eleição e a apuração, lavrar-se-á a ata 
com o resultado da eleição, que será encaminhada à 
Comissão Eleitoral, que por sua vez a encaminhará ao 
CMAS, para publicação no DOM.
4.4.5. Em caso de desistência do candidato eleito, no 
período que antecede a posse, e que representa a 
organização de usuário, organização de trabalhadores 
ou organização de assistência social a vaga será 
assumida pela suplência eleita em ordem de votação.

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5. Nos termos da Legislação pertinente, o CMAS oficiará 
previamente o Ministério Público do Estado da Bahia, 
informando sobre todo o processo eleitoral para 
acompanhamento e fiscalização do pleito, em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº. 8.742/1993, 
alterada pela Lei nº 12.345/2011, a Lei Municipal nº 
355/96 e Alterada pela Lei nº. 857/2008 e no artigo 4º, 
inciso II do Regimento Interno do CMAS.
5.1. Os casos omissos no presente Edital e recursos 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observada, no 
que couber, a legislação eleitoral, podendo, a critério da 
Comissão Eleitoral, ouvir a Assessoria Jurídica da 
SEDES e o Ministério Público Estadual a qualquer 
momento
.

LÍCIA MATTOS SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS – CAMAÇARI 2022
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A ELEITOR

(Para Usuários)

Senhor Presidente do CMAS,
Eu,_________________________________________, 
portador (a) do CPF n.º ________________________, 
RG n.º____________________________ venho 
REQUERER a Vossa Senhoria, com base no edital para 
o Processo de Eleição do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Camaçari – CMAS, a habilitação 
como eleitor  do segmento de usuários da assistência 
social.

INFORMAÇÕES:

__________________________________________
(assinatura)

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS 2022 REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A 
ELEITOR

(Para Entidades  e Organizações de Assistência 
Social e/ou que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 
Trabalhadores do SUAS)

Senhor Presidente do CMAS,
Eu,_________________________________________, 
representante legal da Instituição abaixo qualificada, 
portador (a) do CPF n.º_________________________, 
RG n.º_______________________ venho REQUERER 
a Vossa Senhoria, com base no edital para o Processo 
de Eleição para o Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari, habilitação como eleitor conforme 
abaixo assinalado:

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO:

(*) Segmento:
 (     ) Organização de Usuários de Assistência Social
(     ) Entidade e Organizações de Assistência Social e/ou 
Entidades que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais.
 (     ) Organização dos Trabalhadores do Setor

*Campos com preenchimento obrigatório e deve ser 
assinalada apenas uma alternativa na identificação 
da condição e segmento.

__________________________________________
(assinatura do(a) Presidente ou seu Representante 

legal)

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS 2022 REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A 
CANDIDATO

(Para Usuários)

Senhora Presidente do CMAS,
Eu,________________________________________, 
portador (a) do CPF n.º ________________________, 
RG n.º____________________________ venho 
REQUERER a Vossa Senhoria, com base no edital para 
o Processo de Eleição do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Camaçari, a habilitação como 
candidato-eleitor do segmento de usuários da 
assistência social.

INFORMAÇÕES:

___________________________________________
(assinatura)

ANEXO IV
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS 2022
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A CANDIDATO

(Para Entidades e Organizações de Assistência 
Social e/ou que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 
Trabalhadores do Setor)

Senhora Presidente do CMAS,
Eu,_________________________________________, 
representante legal da Instituição abaixo qualificada, 
portador(a) do CPF n.º_________________________, 
RG n.º______________________________________ 
venho REQUERER a Vossa Senhoria, com base no 
edital para o Processo de Eleição do Conselho Municipal 
de Assistência Social de Camaçari, a habilitação como 
candidato- eleitor  conforme abaixo assinalado:
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INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO:

(*) Segmento: 
 (     ) Organização de Usuários de Assistência Social
(     ) Entidade e Organizações de Assistência Social e/ou
Programas, Projetos, Serviços e Benefícios 
Socioassistenciais.
(     ) Organização dos Trabalhadores do Setor

*Campos com preenchimento obrigatório e deve ser 
assinalada apenas uma alternativa na identificação 
da condição e segmento.

__________________________________________
(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante 

legal)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a 
.....(nome da instituição), com sede.........(endereço), 
Estado....., inscrita no CNPJ nº ..........................., está 
em pleno e regular funcionamento, desde ... (data de 
fundação), cumprindo suas finalidades estatutárias, 
sendo a sua diretoria atual, com mandato de ........a .......
Declaro ainda que a Entidade/Organização atua no 
segmento de ......................................

Camaçari-BA,____de...................de 2022

___________________________________________
(assinatura do (a) presidente ou representante legal da 

instituição)

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO CANDIDATO-ELEITOR

(Para Entidades e Organizações de Assistência 
Social e/ou que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 
Trabalhadores do Setor)

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a 
(o).....(nome do representante), portador do CPF nº 
........................... e RG nº..........................................., 
está autorizada (o) para  representar  a.........(nome da 
Instituição),  exclusivamente,  perante  o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS, na 
Assembleia de Eleição na Condição de Candidato-
Eleitor como Representante do Segmento: (     ) 
Organização de Usuários; (     ) Entidades e 
organizações de Assistência Social e/ou desenvolvam 
Programas, Projetos, Serviços e Benefícios 
Socioassistenciais ; (     ) Organização dos 
Trabalhadores do SUAS, conforme Edital para o 
Processo de Eleição do CMAS de Camaçari, podendo, 
inclusive, assinar o registro de presença, exercer o direito 
a voz, voto, ser votado, apresentar manifestações, 
registrar ocorrências, enfim, podendo praticar todos os 
atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
mandato.      

             
Camaçari,  ....  de .................de 2022.

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante 
legal)

ANEXO VII
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL CMAS – 

Gestão 2022-2024
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AVISO DE RETIFICAÇÃO	

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Aviso de Licitação 
PREGÃO N.º 0017/2022 (PRESENCIAL) – COMPEL, 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1822 do dia 
06/01/2022 – 2º Caderno – Páginas 07 e 08 de 12, Onde 
se lê: Abertura: 20/01/2022 às 09h00min. Leia-se: 
Abertura: 25/01/2022 às 09h00min.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI – EPP 

Processo nº 0008.11.07.689.2022

Notificamos a empresa M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP  a comparecer junto ,
à Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo 
de 05 (dias) úteis a partir da presente data, para fazer 
v i s t a s  a o  P r o c e s s o  d e  P e n a l i z a ç ã o  n º  
0008.11.07.689.2022 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari-BA, 10 de janeiro de 2022. 

LARISSA MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COPEC.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO 
Nº 0018/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL

  
PREGÃO Nº 0018/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material de expediente (pincel marcador 
para quadro branco cor azul embalagem 12 un / 
pincel marcador para quadro branco cor preta 
embalagem 12 un / pincel marcador para quadro 
branco cor vermelha embalagem 12 um / tinta para 
carimbo 40ml azul / tinta para carimbo 40ml preta / 
tinta para carimbo 40ml vermelha), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 24/01/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 25/01/2022, às 09h00min; Disputa: 
25/01/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º:916981. Tel.: (71) 3621-6655. Aracele 
Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0152/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar as Cláusulas 
Terceira e Quinta do Contrato nº 0152/2017, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em seguro total 
dos veículos do Conselho Tutelar Sede, Conselho Tutelar 
Orla e do Centro de Referência em Atenção a Mulher – 
Yolanda Pires. DO VALOR: O valor global do referido 
contrato é de R$ 6.567,67 (seis mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e por 
força da supressão de 31,55746254% do seu valor 
original, correspondente a R$ 2.072,59 (dois mil, setenta 
e dois reais e cinquenta e nove centavos), passará a ser 
de R$ 4.495,08 (quatro mil, quatrocentos e noventa e 
cinco reais e oito centavos) após a assinatura do 
presente instrumento. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. DO 
PRAZO: O contrato descrito na Cláusula Primeira fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 04 de dezembro de 2021, passará a viger até 04 
de dezembro de 2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 10 
de novembro de 2021. RENOILDES SANTOS 
OL IVE IRA .  MUNIC IP IO .  PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0499/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA SATIVA ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 
0499/2019, cujo o bjeto é a “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de construção 
c i v i l  p a r a  c o n s t r u ç ã o  e / o u r e f o r m a d e  
120casaspopulares no Município de Camaçari”. DO 
VALOR: O valor global do referido contrato, atualmente 
de R$ 4.914.190,93 (quatro milhões, novecentos e 
quatorze mil, cento e noventa reais e noventa e três 
centavos), após o acréscimo do valor de 
R$1.081.122,00 (um milhão, oitenta e um mil, cento e 
vinte e dois reais), equivalente à correção de 22% do 
índice INCC - Índice Nacional de Construção Civil 
acumulado no período, passará para a ser de R$ 
5.995.312,93 (cinco milhões, novecentos e noventa e 
cinco mil, trezentos e doze reais e noventa e três 
centavos). Fica mantida   a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:  Camaçari-BA,15 de dezembro de 
2021. VIVIAN ANGELIM FERREIRA. MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI .  SATIVA ENGENHARIA LTDA.  
CONTRATADA.
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATODE 
ESCOPO Nº 377/2020 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo   Aditivo   tem   por   
finalidade alterar   a     Cláusula     Quinta     do 
Contrato nº377/2020, cujo objeto é o supracitado.O 
contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 03 (três) meses a contar de 09 de 
Janeiro de 2022, passando a viger até 09 de Abril de 
2022. DO SALDO: Se aplicará ao presente termo o 
saldo remanescente ainda não uti l izado 
contabilizado no valorde 2.408.053,84 (dois 
milhões, quatrocentos e oito mil, cinquenta e três 
rea i s  e  o i t en ta  equa t rocen tavos ) .  DA 
RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 21 
de Dezembro de 2021. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA MUNICÍPIO. PEJOTA 
C O N S T R U Ç Õ E S  E  T E R R A P L A N A G E M  
LTDA.CONTRATADA.

EXTRATOS DE CONTRATOS DA STT

Processo Administrativo n° 110/2021. 3° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 018/2018. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda – Do 
prazo da vigência do contrato nº 018/2018, assinado em 
28 de Dezembro de 2018, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em locação de equipamentos – 
máquina copiadora para atender as necessidades da 
Superintendência de Transito e Transporte Público de 
Camaçari. Contratado: Officermaq Comércio de 
Máquinas Equipamentos Eireli. Valor global: R$ 
37.920,00 (trinta e sete mil, novecentos e vinte reais). 
Período de vigência: 06 (seis) meses a partir de 28 de 
Dezembro de 2021; Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

Camaçari-BA, 17 de Dezembro de 2021. 

       ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             DIRETOR SUPERINTENDENTE
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