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PORTARIA Nº 00287/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01367.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) BARBARA CILENE 

SANTOS DA FONSECA,matricula nº 60557, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DESOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DAEDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00289/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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,

PORTARIA Nº 00287/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01367.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) BARBARA CILENE 

SANTOS DA FONSECA,matricula nº 60557, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DESOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DAEDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00289/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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,

 
 
     

PORTARIA Nº 00286/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01597.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ALETIS LIMA DA 
SILVA DE BRITO, matricula nº 60211, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
de NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 31 DE 
AGOSTO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

 
 
     

PORTARIA Nº 00286/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01597.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ALETIS LIMA DA 
SILVA DE BRITO, matricula nº 60211, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
de NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 31 DE 
AGOSTO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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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  

01584.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLA EMILIA FIAIS 
CORDEIRO, matricula nº 829000, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de COORD. PEDAGOGICO de NÍVEL I 
para NÍVEL II,com data retroativa a 31 DE AGOSTO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00290/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 
autos do Processo Administrativo nº 00239.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  CAMILA GONCALVES 
DE JESUS LOPES, matricula nº 62297, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 
NÍVEL II para NÍVEL III, com data retroativa a 01 DE 
MARÇO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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  

01584.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLA EMILIA FIAIS 
CORDEIRO, matricula nº 829000, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de COORD. PEDAGOGICO de NÍVEL I 
para NÍVEL II,com data retroativa a 31 DE AGOSTO DE 
2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00290/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 
autos do Processo Administrativo nº 00239.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  CAMILA GONCALVES 
DE JESUS LOPES, matricula nº 62297, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 
NÍVEL II para NÍVEL III, com data retroativa a 01 DE 
MARÇO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00291/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  

01533.11.02.904.2021,

RESOLVE

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

SOUZA AMADO, matricula nº 60499, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 25 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00292/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  

01529.11.02.904.2021,

PORTARIA Nº 00291/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  

01533.11.02.904.2021,

RESOLVE

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

SOUZA AMADO, matricula nº 60499, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a 25 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00292/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  

01529.11.02.904.2021,
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RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLEIDE TAVARES 

FIGUEREDO, matricula nº 61561, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 25 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00293/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo nº 

01364.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLOS ALBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, matricula nº 831019, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CLEIDE TAVARES 

FIGUEREDO, matricula nº 61561, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 25 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00293/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo nº 

01364.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLOS ALBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, matricula nº 831019, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00294/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 00353.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLA JEANE 
SANTOS SILVA, matricula nº 62443, lotado (a) na 
Secre tar ia  da Educação -  SEDUC,  de  
PROFESSOR  NÍVEL ESPECIAL I, para 

PROFESSOR NÍVEL I,com data retroativa a 16 DE 
MARÇO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
A D M I N I S T R A Ç Ã O  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, EM  21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00295/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01417.11.02.904.2021,

PORTARIA Nº 00294/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 00353.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CARLA JEANE 
SANTOS SILVA, matricula nº 62443, lotado (a) na 
Secre tar ia  da Educação -  SEDUC,  de  
PROFESSOR  NÍVEL ESPECIAL I, para 

PROFESSOR NÍVEL I,com data retroativa a 16 DE 
MARÇO DE 2021.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
A D M I N I S T R A Ç Ã O  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, EM  21 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00295/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01417.11.02.904.2021,
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RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DEISE CAROLINA 

MARQUES GRAVE, matricula nº 831016, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 10 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE	DO	SECRETÁRIO	DA	ADMINISTRAÇÃO	DO	

MUNICÍPIO	 DE	 CAMAÇARI,	 EM	 21	 DE	 MARÇO	 DE	

2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00296/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

00253.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DILCE COELHO DE 

SOUZA, matricula nº 8519, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL II, com data retroativa a  02 DE MARÇO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DEISE CAROLINA 

MARQUES GRAVE, matricula nº 831016, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 10 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE	DO	SECRETÁRIO	DA	ADMINISTRAÇÃO	DO	

MUNICÍPIO	 DE	 CAMAÇARI,	 EM	 21	 DE	 MARÇO	 DE	

2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00296/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

00253.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DILCE COELHO DE 

SOUZA, matricula nº 8519, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL II, com data retroativa a  02 DE MARÇO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00297/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo nº 

01368.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDIMILSON  ARAUJO 

DE JESUS, matricula nº 830179, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a  05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER  ALMEIDA  DE SOUZA
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DAEDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00300/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01575.11.02.904.2021,

PORTARIA Nº 00297/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo nº 

01368.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDIMILSON  ARAUJO 

DE JESUS, matricula nº 830179, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II,com data retroativa a  05 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER  ALMEIDA  DE SOUZA
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DAEDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00300/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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 autos do Processo Administrativo 
nº 01575.11.02.904.2021,
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RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) FABIO ROBERTO DA 

SILVA,matricula nº 62866, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL II,com data retroativa a  31 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00301/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01428.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) GUSTAVO JORGE DE 

ARAUJO SILVA, matricula nº 830788, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 12 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINSRIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) FABIO ROBERTO DA 

SILVA,matricula nº 62866, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL II,com data retroativa a  31 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00301/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01428.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) GUSTAVO JORGE DE 

ARAUJO SILVA, matricula nº 830788, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 12 DE 
AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINSRIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00306/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01363.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JOSIVETE DA COSTA 

PAIXAO, matricula nº 62713, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de PROFESSOR  NÍVEL 

ESPECIAL I, para PROFESSOR NÍVEL I, com data 

retroativa a  05 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº35/2022
DE 13 DE MAIO 2022

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 

PORTARIA Nº 00306/2022
 DE 21 DE MARÇO DE 2022

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  

01363.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JOSIVETE DA COSTA 

PAIXAO, matricula nº 62713, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de PROFESSOR  NÍVEL 

ESPECIAL I, para PROFESSOR NÍVEL I, com data 

retroativa a  05 DE AGOSTO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE MARÇO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº35/2022
DE 13 DE MAIO 2022

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 
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SERVIDOR CADASTRO CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE SECRETARIA 

FELIPE VIEIRA DE SOUZA 831794 PROFESSOR 29/04/19 29/04/22 SEDUC 

JANELUCIA NASCIMENTO 
SANTOS DOS ANJOS 

831772 PROFESSORA 10/04/19 10/04/22 SEDUC 

MARIA JOANA RIBEIRO 
SANTIAGO DE JESUS 

831773 PROFESSORA 10/04/19 10/04/22 SEDUC 

 

SERVIDOR CADASTRO CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE SECRETARIA 

ELIANA DOS 
SANTOS DA 
CONCEIÇÃO 

831836 
TEC. EM 

ENFERMAGE
M 

30/04/2019 30/04/2022 SESAU 

 

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  13 DE MAIO 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº36 /2022

DE 16 DE MAIO DE 2022

Retifica informação constante na 

tabela da portaria nº 34 de 02 de 

maio de 2022, que dispôs sobre a 

Estabilidade de Servidores 

Públicos Municipal ocupantes de 

cargos de provimento efetivo, em 

virtude da aprovação no estágio 

probatório.

O SECRETARIO 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,

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  13 DE MAIO 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº36 /2022

DE 16 DE MAIO DE 2022

Retifica informação constante na 

tabela da portaria nº 34 de 02 de 

maio de 2022, que dispôs sobre a 

Estabilidade de Servidores 

Públicos Municipal ocupantes de 

cargos de provimento efetivo, em 

virtude da aprovação no estágio 

probatório.

O SECRETARIO 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 a necessidade de correção da 

Estabilidade dos Servidores, constantes na tabela da 

Portaria nº 34/2022 de 02 de maio de 2022, que 

dispôs sobre a Estabilidade de Servidores Públicos 

Municipal ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, em virtude da aprovação no estágio 

probatório, publicada no DOM n.º 1901/2022 de 04 

de maio de 2022, página 06 e 07;

RESOLVE

Art. 1º – Fica retificado os nomes dos Servidores 

abaixo relacionados, constante na tabela da 

Portaria 34/2022 de 02 de maio de 2022, publicada 

no DOM n.º 1901/2022 de 04 de maio de 2022, 

página 06 e 07.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central 

de Gestão de Pessoas – CCGP, todas as 

providências necessárias e cabíveis quanto às 

devidas anotações junto ao assento funcional da 

servidora.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.

PUBLIQUE-SE 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2022. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO a necessidade de correção da 

Estabilidade dos Servidores, constantes na tabela da 

Portaria nº 34/2022 de 02 de maio de 2022, que 

dispôs sobre a Estabilidade de Servidores Públicos 

Municipal ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, em virtude da aprovação no estágio 

probatório, publicada no DOM n.º 1901/2022 de 04 

de maio de 2022, página 06 e 07;

RESOLVE

Art. 1º – Fica retificado os nomes dos Servidores 

abaixo relacionados, constante na tabela da 

Portaria 34/2022 de 02 de maio de 2022, publicada 

no DOM n.º 1901/2022 de 04 de maio de 2022, 

página 06 e 07.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central 

de Gestão de Pessoas – CCGP, todas as 

providências necessárias e cabíveis quanto às 

devidas anotações junto ao assento funcional da 

servidora.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.

PUBLIQUE-SE 

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2022. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

FELIPE VIEIRA SOUZA  831794  PROFESSOR  29/04/19  29/04/22  SEDUC  

JANELUCIA NASCIMENTO 
SANTOS DOS SANTOS  

831772  PROFESSORA  10/04/19  14/04/22  SEDUC  

MARIA JOANA RIBEIRO 
SANTIAGO DE J SUS  

831773  PROFESSORA  10/04/19  10/04/22  SEDUC  
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SECRETARIA DE  SERVIÇOS PÚBLICOS 

S
E
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Z

SECRETARIA DA FAZENDA

RESOLUÇÃO Nº 074/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
17/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de 
ofício de nº 046/2022, vinculado ao Auto de Infração 
nº 5364/2019, tendo como recorrente a Fazenda 
Pública Municipal, e como recorrido BRASKEM 
S/A ,  DECIDIU,  por  unan imidade,  pe lo  
CANCELAMENTO do Auto de Infração pelas 
razões manifestadas nos autos pelo Auditor 
autuante.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação 
do presente.

Camaçari-BA, 17 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 075/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
17/05/2022, ao apreciar os autos do recurso 
voluntário de nº 204/2019, vinculado ao Auto de 
Infração nº 4442/2018, tendo como recorrente 
BRASKEM S/A, DECIDIU por unanimidade, pelo 
CANCELAMENTO do Auto de Infração pelas 
razões manifestadas nos autos pelo Auditor 
autuante.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação 
do presente.

Camaçari-BA, 17 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 074/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
17/05/2022, ao apreciar os autos do recurso de 
ofício de nº 046/2022, vinculado ao Auto de Infração 
nº 5364/2019, tendo como recorrente a Fazenda 
Pública Municipal, e como recorrido BRASKEM 
S/A ,  DECIDIU,  por  unan imidade,  pe lo  
CANCELAMENTO do Auto de Infração pelas 
razões manifestadas nos autos pelo Auditor 
autuante.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação 
do presente.

Camaçari-BA, 17 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 075/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão Extraordinária realizada no dia 
17/05/2022, ao apreciar os autos do recurso 
voluntário de nº 204/2019, vinculado ao Auto de 
Infração nº 4442/2018, tendo como recorrente 
BRASKEM S/A, DECIDIU por unanimidade, pelo 
CANCELAMENTO do Auto de Infração pelas 
razões manifestadas nos autos pelo Auditor 
autuante.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação 
do presente.

Camaçari-BA, 17 de maio de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
19 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1912 - Pagina. 07 de 20

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022 
GABIS - SESP

Estabelece normas para 
funcionamento da Comissão 
Especial instituída pelo Art. 3º 
do Decreto Municipal nº. 
7733 /2022 ,  e  dá  outras  
providências.

A SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal 
nº7733/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de instruir o 
funcionamento e procedimentos a serem adotados pela 
Comissão Especial instituída pelo Art. 3º do Decreto 
Municipal nº. 7733/2022.

RESOLVE

DA VALIDAÇÃO DA PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 1º. Esta Instrução Normativa, estabelece 
normas para funcionamento da Comissão Especial 
instituída pelo Art. 3º do Decreto Municipal nº. 
7733/2022, que cuida da validação de documentos 
comprobatórios para apuração da produtividade 
fiscal para fins de concessão da Gratificação por 
Produtividade Fiscal.
§1º. Conforme disposição do artigo 26 da Instrução 
Normativa nº. 001/2022 os relatórios de 
produtividade mensal e a documentação 
comprobatória apresentada, será atestada pela 
Diretoria competente e após encaminhados para a 
comissão proceder com a revisão e lançamento na 
planilha de cálculos indicada nos artigos 27 e 28 da 
referida instrução normativa.

Art. 2º. Das decisões que validar a produtividade 
fiscal caberá recurso à Autoridade Competente, 
conforme estabelece o Art. 4º, §1º.

Art. 3º. Comissão Especial elaborará a Planilha de 
Cálculo, após a conferência de todos os 
documentos apresentados pela Gerência de 
Fiscalização junto com o Relatório de Produtividade 
Mensal e encaminhará ao Setor de Recursos 
Humanos para processar pagamento.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2022 
GABIS - SESP

Estabelece normas para 
funcionamento da Comissão 
Especial instituída pelo Art. 3º 
do Decreto Municipal nº. 
7733 /2022 ,  e  dá  outras  
providências.

A SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal 
nº7733/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de instruir o 
funcionamento e procedimentos a serem adotados pela 
Comissão Especial instituída pelo Art. 3º do Decreto 
Municipal nº. 7733/2022.

RESOLVE

DA VALIDAÇÃO DA PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 1º. Esta Instrução Normativa, estabelece 
normas para funcionamento da Comissão Especial 
instituída pelo Art. 3º do Decreto Municipal nº. 
7733/2022, que cuida da validação de documentos 
comprobatórios para apuração da produtividade 
fiscal para fins de concessão da Gratificação por 
Produtividade Fiscal.
§1º. Conforme disposição do artigo 26 da Instrução 
Normativa nº. 001/2022 os relatórios de 
produtividade mensal e a documentação 
comprobatória apresentada, será atestada pela 
Diretoria competente e após encaminhados para a 
comissão proceder com a revisão e lançamento na 
planilha de cálculos indicada nos artigos 27 e 28 da 
referida instrução normativa.

Art. 2º. Das decisões que validar a produtividade 
fiscal caberá recurso à Autoridade Competente, 
conforme estabelece o Art. 4º, §1º.

Art. 3º. Comissão Especial elaborará a Planilha de 
Cálculo, após a conferência de todos os 
documentos apresentados pela Gerência de 
Fiscalização junto com o Relatório de Produtividade 
Mensal e encaminhará ao Setor de Recursos 
Humanos para processar pagamento.



DA COMPOSIÇÃO E DAS SESSÕES

Art. 4º. A comissão especial de que trata o Art. 3º do 
Decreto Municipal nº. 7733/2022, será formada por 3 
membros, sendo, no mínimo, 1/3 do quadro de 
servidores efetivos.
§1º. A portaria que designar a comissão especial terá 
validade de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada 
por igual período.
§2º. Os membros da comissão especial farão jus ao 
pagamento de JETON conforme tabela especificada no 
Anexo IV do Decreto Municipal nº. 7733/2022.

Art. 5º. A Comissão Especial se reunirá, semanalmente, 
na sede da Secretaria de Serviços Públicos, em horário e 
dia anteriormente designados pelo Presidente, desde 
que observado o quórum mínimo de 02 (dois) membros.
§1º. A reunião terá duração de 01 (uma) hora, podendo se 
estender por até 30 (trinta minutos). 
§2º. Havendo necessidade de prorrogação da reunião 
por mais de 30 (trinta) minutos, o presidente deverá dar 
início a reunião extraordinária com duração 
improrrogável de 01 hora. 
§3º. O número de sessões poderá ser aumentado em 
razão de sessão extraordinária, contígua à reunião 
ordinária ou em dia específico, com percepção de jeton 
limitada a 10 (dez) sessões mensais.

DOS PROCESSOS E AÇÕES FISCAIS

Art. 6º. Tratando-se de Comissão Especial de natureza 
precária, conforme disposições do caput do Art. 3º do 
Decreto Municipal nº. 7733/2022, a Comissão subsidiará 
o Secretário da pasta no julgamento dos Autos (Infração 
e Apreensão) e Processos fiscais, até que sejam 
adotadas as medidas previstas no referido dispositivo.
§ 1º. No exercício das atividades de julgamento, a 
Autoridade Administrativa competente atenderá às 
disciplinas do Processo Administrativo, do Código de 
Polícia Administrativa, e das legislações pertinentes, 
conforme o caso.
§2º. Será julgado à revelia do interessado o processo 
administrativo de fiscalização em que não for 
apresentada defesa escrita e fundamentada no prazo 
legal.
 §3º. Ciente do auto de infração, será de 10 (dez) dias 
corridos o prazo para defesa, salvo se houver prazo 
diverso em legislação específica. 

Art. 7º. A Comissão, após recebimento dos processos, 
terá o prazo de 15 (quinze) dias para emitir relatório e 
encaminhá-lo ao Secretário da Pasta para proferir 
decisão.
Parágrafo Único. O prazo previsto neste artigo poderá 
ser prorrogado por igual período, apedido da Comissão. 

Art. 8º. As decisões serão comunicadas ao interessado 
pelos meios legais. 
§1º. Das decisões caberá recurso, no prazo de 30 dias da 
notificação, quando será encaminhado para o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (COMAM).
§2º. Haverá recurso de ofício quando a decisão for contra 
a Administração Pública Municipal.

DA COMPOSIÇÃO E DAS SESSÕES

Art. 4º. A comissão especial de que trata o Art. 3º do 
Decreto Municipal nº. 7733/2022, será formada por 3 
membros, sendo, no mínimo, 1/3 do quadro de 
servidores efetivos.
§1º. A portaria que designar a comissão especial terá 
validade de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada 
por igual período.
§2º. Os membros da comissão especial farão jus ao 
pagamento de JETON conforme tabela especificada no 
Anexo IV do Decreto Municipal nº. 7733/2022.

Art. 5º. A Comissão Especial se reunirá, semanalmente, 
na sede da Secretaria de Serviços Públicos, em horário e 
dia anteriormente designados pelo Presidente, desde 
que observado o quórum mínimo de 02 (dois) membros.
§1º. A reunião terá duração de 01 (uma) hora, podendo se 
estender por até 30 (trinta minutos). 
§2º. Havendo necessidade de prorrogação da reunião 
por mais de 30 (trinta) minutos, o presidente deverá dar 
início a reunião extraordinária com duração 
improrrogável de 01 hora. 
§3º. O número de sessões poderá ser aumentado em 
razão de sessão extraordinária, contígua à reunião 
ordinária ou em dia específico, com percepção de jeton 
limitada a 10 (dez) sessões mensais.

DOS PROCESSOS E AÇÕES FISCAIS

Art. 6º. Tratando-se de Comissão Especial de natureza 
precária, conforme disposições do caput do Art. 3º do 
Decreto Municipal nº. 7733/2022, a Comissão subsidiará 
o Secretário da pasta no julgamento dos Autos (Infração 
e Apreensão) e Processos fiscais, até que sejam 
adotadas as medidas previstas no referido dispositivo.
§ 1º. No exercício das atividades de julgamento, a 
Autoridade Administrativa competente atenderá às 
disciplinas do Processo Administrativo, do Código de 
Polícia Administrativa, e das legislações pertinentes, 
conforme o caso.
§2º. Será julgado à revelia do interessado o processo 
administrativo de fiscalização em que não for 
apresentada defesa escrita e fundamentada no prazo 
legal.
 §3º. Ciente do auto de infração, será de 10 (dez) dias 
corridos o prazo para defesa, salvo se houver prazo 
diverso em legislação específica. 

Art. 7º. A Comissão, após recebimento dos processos, 
terá o prazo de 15 (quinze) dias para emitir relatório e 
encaminhá-lo ao Secretário da Pasta para proferir 
decisão.
Parágrafo Único. O prazo previsto neste artigo poderá 
ser prorrogado por igual período, apedido da Comissão. 

Art. 8º. As decisões serão comunicadas ao interessado 
pelos meios legais. 
§1º. Das decisões caberá recurso, no prazo de 30 dias da 
notificação, quando será encaminhado para o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (COMAM).
§2º. Haverá recurso de ofício quando a decisão for contra 
a Administração Pública Municipal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9º. Para fins de criar um padrão de avaliação, no 
primeiro mês de apuração da produtividade, competirá à 
Comissão Especial a análise do relatório individual e dos 
documentos comprobatórios, emitindo relatório 
circunstanciado.
§1º. Dos recursos apresentados aos relatórios, caberá o 
juízo de retratação pela Comissão, e, não sendo o caso, 
fará remessa a Autoridade Administrativa competente 
para apreciação.
§2º. Será encaminhada cópia dos relatórios à Diretoria 
competente, para análise e adoção do padrão de 
avaliação criado, competindo a esta a análise nos meses 
subsequentes.

Art. 10. Os casos omissos nesta Instrução e demais 
legislações, serão analisados pelo (a) Secretário (a) de 
Serviços Públicos.

Publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA, EM 15 DE ABRIL DE 
2022.

ARLENE ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2022  
GABIS - SESP

Retifica a Instrução Normativa nº. 
001/2022 – GABIS – SESP, dispõe 
sobre a conceituação das atividades 
das tabelas de métrica indicadas no 
Anexo I e do plantão fiscal indicado no 
Art. 10 do Decreto Municipal nº. 
7733/2022, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto 
Municipal nº7733/2022;

CONSIDERANDO as disposições da Instrução 
Normativa nº. 001/2022 – GABIS – SESP;

CONSIDERANDO a necessidade de dar melhor 
entendimento aos agentes fiscais acerca dos 
conceitos indicados na Instrução Normativa nº. 
001/2022 – GABIS – SESP e no Decreto Municipal 
nº7733/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização 
dos procedimentos relativos às atividades de 
fiscalização dos serviços públicos realizados pela 
Secretaria de Serviços Públicos – SESP.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9º. Para fins de criar um padrão de avaliação, no 
primeiro mês de apuração da produtividade, competirá à 
Comissão Especial a análise do relatório individual e dos 
documentos comprobatórios, emitindo relatório 
circunstanciado.
§1º. Dos recursos apresentados aos relatórios, caberá o 
juízo de retratação pela Comissão, e, não sendo o caso, 
fará remessa a Autoridade Administrativa competente 
para apreciação.
§2º. Será encaminhada cópia dos relatórios à Diretoria 
competente, para análise e adoção do padrão de 
avaliação criado, competindo a esta a análise nos meses 
subsequentes.

Art. 10. Os casos omissos nesta Instrução e demais 
legislações, serão analisados pelo (a) Secretário (a) de 
Serviços Públicos.

Publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA, EM 15 DE ABRIL DE 
2022.

ARLENE ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2022  
GABIS - SESP

Retifica a Instrução Normativa nº. 
001/2022 – GABIS – SESP, dispõe 
sobre a conceituação das atividades 
das tabelas de métrica indicadas no 
Anexo I e do plantão fiscal indicado no 
Art. 10 do Decreto Municipal nº. 
7733/2022, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto 
Municipal nº7733/2022;

CONSIDERANDO as disposições da Instrução 
Normativa nº. 001/2022 – GABIS – SESP;

CONSIDERANDO a necessidade de dar melhor 
entendimento aos agentes fiscais acerca dos 
conceitos indicados na Instrução Normativa nº. 
001/2022 – GABIS – SESP e no Decreto Municipal 
nº7733/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização 
dos procedimentos relativos às atividades de 
fiscalização dos serviços públicos realizados pela 
Secretaria de Serviços Públicos – SESP.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
19 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1912 - Pagina. 08 de 20



RESOLVE

DAS RETIFICAÇÕES

Art. 1º. O artigo 4º da Instrução Normativa nº. 001/2022 – 
GABIS – SESP, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º. Recebida a denúncia, o Relatório de 
Denúncia será encaminhado à Diretoria de 
Ordem Pública para emissão da respectiva 
Ordem de Serviço Fiscal ou documento 
equivalente.

Art. 2º. O artigo 12 da Instrução Normativa nº. 001/2022 – 
GABIS – SESP, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 12. Para fins de comprovação da 
produtividade, o fiscal encaminhará à 
Diretoria de Ordem Pública, cópia da 
Notificação acompanhada de registros 
fotográficos do ato infracional e sua 
posterior resolução, bem como da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente que lhe 
deu origem.

Art. 3º. O artigo 16 da Instrução Normativa nº. 001/2022 – 
GABIS – SESP, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Após lavratura do auto de infração e 
ciência do autuado, o agente fiscal deve 
encaminhá-lo para a Junta de Julgamento 
para prosseguimento, permanecendo com 
cópia deste para fins de comprovação da 
produtividade fiscal, sendo encaminhada à 
Diretoria de Ordem Pública, juntamente 
com a documentação comprobatória 
pertinente.

Art. 4º. O artigo 20 da Instrução Normativa nº. 001/2022 – 
GABIS – SESP, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20. Após lavratura do auto de apreensão 
e ciência do autuado, o agente fiscal deve 
encaminhá-lo para a Junta de Julgamento 
para prosseguimento, permanecendo com 
cópia deste para fins de comprovação da 
produtividade fiscal, sendo encaminhada à 
Diretoria de Ordem Pública, juntamente 
com a documentação comprobatória 
pertinente.

Art. 5º. O item BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 
DILIGÊNCIA, PLANTÃO FISCAL E/OU AÇÃO 
ORDENADA e seus respectivos artigos (21 a 24), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Art. 21. O Boletim de Ocorrência é o 
documento a ser preenchido pelo 
Coordenador de Operações, registrando 
todas as ocorrências verificadas:
I – Quando do cumprimento de Ordem de 
Serviço fiscal para apuração de denúncia, e 
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esta restar infundada, sem emissão de 
notificação ou auto de infração, neste caso 
o Boletim será preenchido pelo Fiscal que 
recebeu a ordem de Serviço;
II - Nas Ações Ordenadas.
Art. 22. Ação ordenada é toda operação 
organizada e dirigida pela Diretoria 
competente, compreendendo um grupo de 
fiscais designados para vistorias em 
determinada zona geográfica de operação 
com grande incidência de casos de atos 
infracionais.
Parágrafo único. As ações ordenadas 
podem ter caráter coercitivo ou preventivo 
de acordo com a indicação do Coordenador 
de Operações no Boletim de Ocorrência.
Art. 23. As ações ordenadas poderão ser 
realizadas semanalmente, conforme 
demanda da Diretoria, inclusive dentro do 
período de Plantão fiscal.
Art. 24. As notificações ou autos de infração 
emitidos nas Ações Ordenadas, para fins de 
validação da pontuação, devem vir 
acompanhadas do respectivo Boletim de 
Ocorrência, assinado pelos Fiscais 
designados para a operação e pelo Servidor 
responsável por coordenar a operação.
P a r á g r a f o  ú n i c o .  P a r a  f i n s  d e  
enquadramento na tabela de métrica 
coletiva, as ações indicadas no art. 22 desta 
normativa, equivalem ao código 12 da 
Tabela 2, Anexo I do Decreto Municipal nº. 
7733/2022.

Art. 6º. Os §§ 1º e 2º do artigo 26 da Instrução Normativa 
nº. 001/2022 – GABIS – SESP, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 26.
[...]
§1º. Após o preenchimento dos campos 
indicados acima, o Fiscal assinará, apondo 
seu carimbo no local indicado e remeterá 
para Diretoria de Ordem Pública, junto com 
os documentos comprobatórios das tarefas 
realizadas.
§2º.Os demais campos do relatório serão 
preenchidos pela Diretoria que fará a 
c o n f e r ê n c i a  d o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios, bem como o cômputo de 
eventual pontuação negativa, atestando ao 
final do relatório, validando a pontuação.

Art. 7º. Inclui-se o Anexo I – Relatório de Denúncia, 
renumerando os demais anexos, substituindo os 
formulários BOLETIM DE OCORRÊNCIA e RELATÓRIO 
DE PRODUTIVIDADE MENSAL por versões 
atualizadas.
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CONCEITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS TABELAS 
DE MÉTRICA

Art. 8º. Para fins de melhor compreensão e aplicação das 
atividades das tabelas (1 e 2) de métrica indicadas no 
Anexo I do Decreto Municipal nº. 7733/2022, considera-
se:

Diligência: Para atender solicitação da Junta de 
Julgamento ou do Secretário de Serviços Públicos.
Notificação (emissão):  Notif icação emit ida, 
obedecendo aos parâmetros legais, em especial a 
Instrução Normativa nº. 001/2022 – GABIS – SESP.
Notificação concluída: Quando o infrator atende ao 
quanto solicitado na Notificação ou quando a notificação 
gera um Auto de Infração.
Atendimento a ordem de serviço fiscal: Ordem de 
serviço emitida pela Diretoria de Ordem Pública, para 
apuração de ato infracional em local específico, 
conforme indicado nos artigos 5º a 7º da Instrução 
Normativa nº. 001/2022 – GABIS – SESP.
Participação em curso de aperfeiçoamento: Curso 
promovido ou apoiado pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari, conforme indicação da Diretoria de Ordem 
Pública.
Auto de infração (emissão): Auto lavrado obedecendo 
aos parâmetros legais, em especial a Instrução 
Normativa nº. 001/2022 – GABIS – SESP.
Instauração de Processo Fiscal: Processo instaurado 
pela Junta de Julgamento, originado de Auto de infração 
para inscrição de infrator na dívida ativa do município. 
Será considerado a pontuação para o Fiscal que lavrou o 
Auto.
Elaboração de Laudo/Parecer técnico: O documento 
emitido pelo fiscal para análise de natureza técnica, 
dentro de um processo fiscal, por solicitação da Junta de 
Julgamento ou Comissão correspondente.
Auto de Apreensão (emissão):Auto de Apreensão é o 
documento/formulário competente para registrar a 
apreensão de bens e mercadorias quando for constatado 
o exercício ilícito do comércio e transgressão às normas 
contidas nas leis que regem o ordenamento público, 
como medida assecuratória ao cumprimento de 
penalidades pecuniárias ou quando se tratar de bens 
clandestinos ou de procedência irregular. Será lavrado 
mediante Ordem de Serviço fornecida pela Diretoria, 
para atendimento, por, no máximo, dois agentes fiscais, 
tratando-se de ação individualizada (50 pontos).
Participação em ações preventivas:operação 
organizada e dirigida pela Diretoria competente, 
compreendendo um grupo de fiscais designados para 
vistorias em determinada zona geográfica de operação 
com grande incidência de casos de atos infracionais. As 
ações ordenadas podem ter caráter coercitivo ou 
preventivo de acordo com a indicação do Coordenador 
de Operações no Boletim de Ocorrência.
Apreensão de equipamentos/mercadorias/materiais: 
apreensão de bens e mercadorias quando for constatado 
o exercício ilícito do comércio e transgressão às normas 
contidas nas leis que regem o ordenamento público, 
como medida assecuratória ao cumprimento de 
penalidades pecuniárias ou quando se tratar de bens 
clandestinos ou de procedência irregular, no decorrer de uma 
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AÇÃO ORDENADA. Será lavrado um auto de apreensão, 
subscrito pelos fiscais designados pelo Coordenador da 
Operação para anotação do fato autuado. Pontuará os Agentes 
fiscais que, designados, assinam o auto, e, sendo ação 
conjunta, cada agente receberá 30 pontos.
Ação extraordinária determinada pelo Secretário da 
SESP:Ações e cooperações com outras Secretarias ou Órgão 
da Administração Direta e Indireta, designadas exclusivamente 
por ordem do (a) Secretário (a) de Serviços Públicos, para 
participação em atividades não correlatas às atividades de 
Fiscalização da SESP.

DO PLANTÃO FISCAL

Art. 9º. Entende-se por Plantão Fiscal, a escala de trabalho 
realizada às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, 
conforme disposição do art. 10 do Decreto Municipal nº. 
7733/2022.
§1º. A participação em escala de Plantão Fiscal, por si só, não 
gera pontuação, sendo o plantão fiscal remunerado por horas 
extraordinárias, conforme §2º do art. 10 do Decreto Municipal 
nº. 7733/2022.
§2º. Serão pontuadas conforme código 12 da tabela 2, Anexo I 
do Decreto Municipal nº. 7733/2022, as AÇÕES ORDENADAS 
realizadas dentro deste período.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 10. Os casos omissos nesta Instrução e demais 
legislações, serão analisados pelo (a) Secretário (a) de 
Serviços Públicos.

Publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA, 03 DE MAIO DE 2022.

ARLENE ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

ANEXO I
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 080/2022
27 DE ABRIL DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00002.22.09.461.2022, de 30 de 
dezembro de 2021, 

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L  
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado PRONTO EXPRESS LOGISTICA S.A., 
inscrito no CNPJ sob nº 03.867.580/0016-93, com sede na 
Via Parafuso (BA-535), Quadra 02, Lote 06, Loteamento 
Polo Logístico, Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas 
UTM (Long/Lat) 574.222,609/8.590.691,718, inserido na 
poligonal da Zona de Expansão Comércio e Serviços 
(ZECS 2) e Zona de Expansão Controlada (ZEC 4), 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 
de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro 
de 2008,  e na Zona de Uso Diversificado (ZUD) da APA 
Joanes Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 
2974/2002, para o funcionamento de um centro logístico e 
t ransporte de produtos não per igosos,  com 
armazenamento e expedição, numa área construída de 

22.056,23 m . Esta Licença está sendo concedida, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:I - operar a unidade de acordo com o 
exigido nas normas legais, devendo a empresa atuar 
sempre de forma a minimizar os impactos e visando: a) 
evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II – atender ao disposto na 
Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental 
emitida pelo INEMA, Certificado n° 2019.001.000998, de 
11/04/2019, referente a atividade de transporte 
intermunicipal de produtos e/ou resíduos não perigosos; III 
– manter atualizados e apresentar à SEDUR quando da 
renovação desta licença: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em 

PORTARIA Nº 080/2022
27 DE ABRIL DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00002.22.09.461.2022, de 30 de 
dezembro de 2021, 

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L  
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado PRONTO EXPRESS LOGISTICA S.A., 
inscrito no CNPJ sob nº 03.867.580/0016-93, com sede na 
Via Parafuso (BA-535), Quadra 02, Lote 06, Loteamento 
Polo Logístico, Distrito Sede, Camaçari/BA, coordenadas 
UTM (Long/Lat) 574.222,609/8.590.691,718, inserido na 
poligonal da Zona de Expansão Comércio e Serviços 
(ZECS 2) e Zona de Expansão Controlada (ZEC 4), 
Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 
de janeiro de 2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro 
de 2008,  e na Zona de Uso Diversificado (ZUD) da APA 
Joanes Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 
2974/2002, para o funcionamento de um centro logístico e 
t ransporte de produtos não per igosos,  com 
armazenamento e expedição, numa área construída de 

22.056,23 m . Esta Licença está sendo concedida, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:I - operar a unidade de acordo com o 
exigido nas normas legais, devendo a empresa atuar 
sempre de forma a minimizar os impactos e visando: a) 
evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, atuando sempre de forma 
preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao meio 
ambiente e fundamentado em tecnologias mais limpas; b) 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos; II – atender ao disposto na 
Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental 
emitida pelo INEMA, Certificado n° 2019.001.000998, de 
11/04/2019, referente a atividade de transporte 
intermunicipal de produtos e/ou resíduos não perigosos; III 
– manter atualizados e apresentar à SEDUR quando da 
renovação desta licença: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em 

conformidade com o disposto nas Resoluções da 
ANVISA e CONAMA, apresentando comprovação de 
destinação final dos resíduos em empresas licenciadas; 
b) Plano de Emergência Ambiental (PEA), contemplando 
a identificação de cenários emergenciais (situação 
crítica, acontecimento perigoso ou incidente) capazes de 
desencadear processos emergenciais e a proposição de 
ações/procedimentos para contigenciar/mitigar os 
incidentes;c) Programa de Gerenciamento de Risco 
(PGR), conforme Resolução CEPRAM n° 4578/2017, 
que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os 
riscos; d)Programa de Educação Ambiental, com 
cronograma de execução, destinado aos funcionários, 
elaborado conforme os requisitos estabelecidos na Lei 
Estadual n° 12.056 de 2011, da Política Estadual de 
Educação  Amb ien ta l ,  que  fundamen tou  a  
implementação do Programa Estadual Educação 
Ambiental; IV- manter em perfeito estado de conservação 
os dispositivos de sinalização horizontal e vertical das 
vias internas da empresa, áreas de armazenamento, 
produção, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; V - fomentar periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de programas de 
educação ambiental e de treinamento de segurança, 
quanto a aplicação dos programas e planos da empresa, 
e apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação  des ta  l i cença  a  documentação  
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; VI 
- 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, e manter atualizado; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as máquinas 
e equipamentos, da NR – 11; d) manter o controle do nível 
de ruídos, observando a NR-15;VII - anexar 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,e disponibilizar Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) nos locais onde se manuseiam os produtos, 
mantendo a edição mais recente para conhecimento 
pelos funcionários;VIII - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
reservada (coleta seletiva), dotada de cobertura e piso 
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, destinando os 
resíduos Classe I para tratamento e disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
efetuando junto ao INEMA a Declaração de Transporte 
de Resíduos Perigosos (DTRP); IX - encaminhar 
adequadamente os efluentes domésticos para o sistema 
fossa séptica com sumidouro do condomínio;X -é vedado 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de esgotamento de águas pluviais, a 
instalação predial de águas pluviais se destina 
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exclusivamente ao recolhimento e condução das águas 
pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XI -atender 
aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste município; XII - respeitar as áreas 
protegidas existentes, conforme definidas em legislação 
específica, mantendo as distâncias mínimas legais em 
relação a qualquer ocupação nestas áreas; XIII - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidas nesta 
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIV - em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades;XV - 
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; XVI - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 27 DE 
ABRIL DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 093 / 2022
09 DE MAIO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 03042.22.09.461.2021, de 15 de 
dezembro de 2021,

RESOLVE

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado THEOTEC INDUSTRIA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
16.370.533/0001-03, com sede na Travessa Jorge 
Amado, n° 05, Nova Vitória,  Distrito Sede, Camaçari/BA, 
nas coordenadas UTM 574.829 E; 8.595.557 S, inserido 
na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada - 
ZOCON 8 e Zona Central - ZCEN, Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008 e 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para a 
continuidade do funcionamento da atividade de serviços 
de usinagem, tornearia e solda, numa área total 
construída de 48,96 m². Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade de acordo com o exigido nas normas legais, 
devendo a empresa atuar sempre de forma a minimizar 
os impactos e visando: a) evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, 
atuando sempre de forma preventiva em relação aos 
riscos às pessoas e ao meio ambiente e fundamentado 
em tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; II - 
elaborar relatório técnico de garantia ambiental, 
objetivando apresentar quando da renovação desta 
Portaria: a) resultados obtidos na área ambiental, de 
saúde ocupacional, de higiene e de segurança; b) 
demonstrativos do desempenho ambiental da atividade, 
ilustrados com gráficos e planilhas; c) situação dos 
condicionantes das Licenças Ambientais; d) registro dos 
acidentes porventura ocorridos, suas causas e medidas 
adotadas; III – manter atualizados apresentando à 
SEDUR: a)Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), devendo atualizá-lo sempre que houver 
modificações de processo que impliquem alterações na 
geração de resíduos;b) o Programa de Educação 
Ambiental, voltado para os funcionários da obra, com 
ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental;  IV –  elaborar e realizar 
revisões periódicas: a)Plano de Emergência Ambiental 
(PEA), contemplando a identificação de cenários 
emergenciais capazes de desencadear processos 
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emergenciais e a proposição de ações/procedimentos 
para contigenciar/mitigar os incidentes;b) Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme os 
requisitos da NR 9, com o objetivo de estabelecer 
medidas que visem a eliminação, redução ou controle 
de riscos em prol da preservação da integridade física 
e mental do trabalhador; c) Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os 
requisitos estabelecidos na NR 7, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos 
seus trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
executado;V -apresentar documentos comprobatórios 
de cumprimento do Termo de Compromisso n° 
003/2002 referente a realização de duas oficinas de 
educação ambiental;VI- manter em perfeito estado de 
conservação os dispositivos de sinalização horizontal 
e vertical das vias internas da empresa, áreas de 
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à 
SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
l i cença  a  documen tação  comproba tó r i a ,  
acompanhada dos resultados obtidos; VIII - cumprir os 
r e q u i s i t o s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  n o r m a s  
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas 
de funcionamento o sistema de proteção contra 
incêndio, da NR – 23, e manter atualizado; b) promover 
a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente 
as máquinas e equipamentos, da NR – 11; d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15;  IX - 
manter em local visível, de facil acesso e a disposição 
dos trabalhadores: a) Fichas de lnformação de 
Segurança de Produto Químico (FISPQ), conforme 
NBR 1 4.725/2002 da ABNT, b) Fichas de 
Emergências, conforme NBR 7.503 da ABNT; c) Plano 
de Contingência para situações de perigo e 
emergencias; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
rese rvada ,  do tada  de  cobe r tu ra  e  p i so  
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 para os resíduos Classe II (inerte e não 
inerte) e ABNT n° 12.235/1992 para os resíduos Classe 
I (perigoso), encaminhando disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental 
competente, efetuando junto ao INEMA a Declaração 
de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP);XI -é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, 
a instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII - 
a tender  r igorosamente as condic ionantes 

emergenciais e a proposição de ações/procedimentos 
para contigenciar/mitigar os incidentes;b) Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), conforme os 
requisitos da NR 9, com o objetivo de estabelecer 
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de riscos em prol da preservação da integridade física 
e mental do trabalhador; c) Programa de Controle 
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executado;V -apresentar documentos comprobatórios 
de cumprimento do Termo de Compromisso n° 
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conservação os dispositivos de sinalização horizontal 
e vertical das vias internas da empresa, áreas de 
armazenamento, produção, conforme padrão 
legalmente estabelecido, mantendo os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
fomentar periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de programas de educação ambiental e de 
treinamento de segurança, quanto a aplicação dos 
programas e planos da empresa, e apresentar à 
SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
l i cença  a  documen tação  comproba tó r i a ,  
acompanhada dos resultados obtidos; VIII - cumprir os 
r e q u i s i t o s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  n o r m a s  
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas 
de funcionamento o sistema de proteção contra 
incêndio, da NR – 23, e manter atualizado; b) promover 
a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente 
as máquinas e equipamentos, da NR – 11; d) manter o 
controle do nível de ruídos, observando a NR-15;  IX - 
manter em local visível, de facil acesso e a disposição 
dos trabalhadores: a) Fichas de lnformação de 
Segurança de Produto Químico (FISPQ), conforme 
NBR 1 4.725/2002 da ABNT, b) Fichas de 
Emergências, conforme NBR 7.503 da ABNT; c) Plano 
de Contingência para situações de perigo e 
emergencias; X - acondicionar os resíduos sólidos 
destinados à armazenagem provisória em área 
rese rvada ,  do tada  de  cobe r tu ra  e  p i so  
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento das normas técnicas da ABNT n° 
11.174/1990 para os resíduos Classe II (inerte e não 
inerte) e ABNT n° 12.235/1992 para os resíduos Classe 
I (perigoso), encaminhando disposição final em 
empresas licenciadas pelo órgão ambiental 
competente, efetuando junto ao INEMA a Declaração 
de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP);XI -é 
vedado quaisquer interligações com outras instalações 
prediais do sistema de esgotamento de águas pluviais, 
a instalação predial de águas pluviais se destina 
exclusivamente ao recolhimento e condução das 
águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989; XII - 
a tender  r igorosamente as condic ionantes 

estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, 
obedecendo os prazos estabelecidos, o relatório de 
cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XIII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento 
de suas atividades;XIV - 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; XV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

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

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

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

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PORTARIA Nº 105 /2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Designar o servidor para responder pela 
Coordenadoria de Licenciamento 
Urbanístico no âmbito da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

	
Art. 1° - Designar a seguinte servidora para responder 
pela Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - CLU 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente: Rafaela Xavier Improta Leite, matrícula 
n° 832063, em substituição ao atual Coordenador o Sr. 
Sérgio Murilo Falcão da Silva, matrícula n° 62540, em 
virtude de gozo de férias.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 
2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0252/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
O SR. ADAUTO BATISTA DE MELO. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a CLÁUSULA 
TERCEIRA – DO VALOR MENSAL e CLÁUSULA 
QUARTA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, 
doInstrumento contratual n° 0252/2018, firmado em 30 
de julho de 2018, cujo objeto é o supracitado; DO 
PRAZO:O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, a partir de 
30 de julho de 2022, passará a viger até 30 de julho de 
2023. DO PREÇO: O valor contratual é reajustado com 
base no IGP-M, tendo sido acordado entra às partes a 
aplicação do percentual de 22,22%, ficando o valor global 
para o período da renovação fixado na ordem de 
R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), de modo que o 
LOCADOR receberá o valor mensal de R$5.500,00 
(cinco mil e quinhentos 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 4044, Elemento 33903600 e Fonte 15000000. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
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pela Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - CLU 
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O SR. ADAUTO BATISTA DE MELO. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a CLÁUSULA 
TERCEIRA – DO VALOR MENSAL e CLÁUSULA 
QUARTA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, 
doInstrumento contratual n° 0252/2018, firmado em 30 
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prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, a partir de 
30 de julho de 2022, passará a viger até 30 de julho de 
2023. DO PREÇO: O valor contratual é reajustado com 
base no IGP-M, tendo sido acordado entra às partes a 
aplicação do percentual de 22,22%, ficando o valor global 
para o período da renovação fixado na ordem de 
R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), de modo que o 
LOCADOR receberá o valor mensal de R$5.500,00 
(cinco mil e quinhentos 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 4044, Elemento 33903600 e Fonte 15000000. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 

plena vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivas não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA 13 de 
Maio de 2022. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. 
MUNICÍPIO.  ADAUTO BATISTA DE MELO. LOCADOR.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
378/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA  SPORTS CENTER 
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 0378/2020, 
firmado, originariamente, em 20 de maio de 2020, cujo 
objeto é o supracitado, bem como aplicar índice de 
reajuste.DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo 
que, a partir de 20 de maio de 2022, passará a viger até o 
dia 20 de maio de 2023. DO PREÇO:O valor contratual é 
reajustado com base no IGPM, que foi de 14,66%, 
ficando o valor global para o período da renovação fixado 
na ordem de R$162.818,45 (cento e sessenta e dois mil 
oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato Originário e termo aditivas não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA . 11 de Maio de 2022. JORGE CURVELO. 
MUNICÍPIO. SPORTS CENTER BRASIL COMÉRCIO E 
SERVIÇO EIRELI – ME. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO DO 
CONTRATO N° 0475/2019 FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA TARCIO 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade revisar o 
preço praticado na Cesta Básica, no Contrato nº 
0475/2019. DO REEQUILÍBRIO: Tendo em vista a 
necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do item supracitado, constante do Contrato nº 
0475/2019, o valor unitário do mesmo passará de R$ 
225,39 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta e nove 
centavos) para R$ 272,45 (duzentos e setenta e dois 
reais e quarenta e cinco centavos) e, portanto, fica o novo 
valor global fixado no importe de R$ 8.025.832,10 (oito 
milhões, vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e 
dez centavos).  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 
2084; Elemento 33903200 e Fonte 15000000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:Camaçari – Ba. 13 Maio de 2022. 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. MUNICIPIO. TARCIO 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA.CONTRATADA. 
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APOSTILAMENTOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
354/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA WELLINGTON LUIS 
DO SANTO OLIVEIRA- ME. DO OBJETO: O presente 
termo aditivo tem por objeto alterar a CLAÚSULA 
TERCEIRA(DOS PRAZOS) do Contrato nº 354/2019, 
cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato, que é de 25 de JULHO de 
2022, será prorrogada por 12 (doze ) meses , e terá sua 
vigência até 25 de JULHO de 2023. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 1.782.771,00 (um milhão, setecentos e 
oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais) 
proporcional ao prazo especifico na clausula anterior, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor não 
mencionado no presente termo ou em seu instrumento 
originário. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em plena vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originárias não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 06 de 
Maio de 2022. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. 
MUNICÍPIO. WELLINGTON LUIS DO SANTO 
OLIVEIRA- ME. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 104/2022 AO 
CONTRATO N° 0040/2021 - LOTE I – CATU DE 
ABRANTES E NASCENTE DO RIO CAPIVARA – 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 01 – 
PADRÃO FNDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CAMAÇARI – BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESARCI 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Educação do Município, Sra. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Índice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0040/2021, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
354/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA WELLINGTON LUIS 
DO SANTO OLIVEIRA- ME. DO OBJETO: O presente 
termo aditivo tem por objeto alterar a CLAÚSULA 
TERCEIRA(DOS PRAZOS) do Contrato nº 354/2019, 
cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato, que é de 25 de JULHO de 
2022, será prorrogada por 12 (doze ) meses , e terá sua 
vigência até 25 de JULHO de 2023. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 1.782.771,00 (um milhão, setecentos e 
oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais) 
proporcional ao prazo especifico na clausula anterior, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor não 
mencionado no presente termo ou em seu instrumento 
originário. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em plena vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originárias não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 06 de 
Maio de 2022. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA. 
MUNICÍPIO. WELLINGTON LUIS DO SANTO 
OLIVEIRA- ME. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 104/2022 AO 
CONTRATO N° 0040/2021 - LOTE I – CATU DE 
ABRANTES E NASCENTE DO RIO CAPIVARA – 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 01 – 
PADRÃO FNDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
CAMAÇARI – BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESARCI 
CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Educação do Município, Sra. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Índice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0040/2021, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 

8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 01/09/2020 a 01/09/2021 em 
16,37% (dezesseis vírgula trinta e sete porcento), 
conforme variação do índice INCC previsto em contrato, 
entre setembro/2020, mês da proposta e setembro/2021, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0040/2021, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 20 de abril de 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0078/2021, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA, NA 
FORMA  ABAIXO:

	
A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n. º 0078/2021, conforme 
processo n.° 00789.11.07.611.2019, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n.° 
00789.11.07.611.2019, Contrato n.° 0078/2021.

OBJETO:
Aquisição de Licenças para o uso de solução de software 
integrado de segurança e proteção contra spam de e-
mail, vazamentos de dados, tentativas de phishing e 
hacking, Antimalware - vírus, ransomware, cavalos de 
tróia, rootkits, backdoors com criptografia de dados, 
segurança móvel, gerenciamento de dispositivos 
móveis, gerenciamento de sistemas e treinamento de 
equipe técnica da Prefeitura, com atualizações para 36 
(trinta e seis) meses, serviço de implantação e 
manutenção, a fim de garantir a proteção lógica dos 
computadores, servidores físicos e virtuais, bem como, 
equipamentos móveis (laptops, smartphones, tablets) 
integrados a rede lógica de dados da Prefeitura Municipal 
de Camaçari e demais órgãos da administração direta e 

8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 01/09/2020 a 01/09/2021 em 
16,37% (dezesseis vírgula trinta e sete porcento), 
conforme variação do índice INCC previsto em contrato, 
entre setembro/2020, mês da proposta e setembro/2021, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0040/2021, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 20 de abril de 2022

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0078/2021, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA, NA 
FORMA  ABAIXO:

	
A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n. º 0078/2021, conforme 
processo n.° 00789.11.07.611.2019, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n.° 
00789.11.07.611.2019, Contrato n.° 0078/2021.

OBJETO:
Aquisição de Licenças para o uso de solução de software 
integrado de segurança e proteção contra spam de e-
mail, vazamentos de dados, tentativas de phishing e 
hacking, Antimalware - vírus, ransomware, cavalos de 
tróia, rootkits, backdoors com criptografia de dados, 
segurança móvel, gerenciamento de dispositivos 
móveis, gerenciamento de sistemas e treinamento de 
equipe técnica da Prefeitura, com atualizações para 36 
(trinta e seis) meses, serviço de implantação e 
manutenção, a fim de garantir a proteção lógica dos 
computadores, servidores físicos e virtuais, bem como, 
equipamentos móveis (laptops, smartphones, tablets) 
integrados a rede lógica de dados da Prefeitura Municipal 
de Camaçari e demais órgãos da administração direta e 
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0808 - Secretaria 
Municipal da 
Administração 

1005 - Qualificação das 
Instalações - 
Equipamentos, Mobiliários e 
Tecnologia da Informação 

44904000 - Serviços de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos 
Não Vinculados de 
Impostos 

 

indireta, contra a entrada e atuação de malwares e 
programas mal ic iosos, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas, 
conforme Anexo I e II do Edital de Licitação.

FUNDAMENTO: 
Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 8.666/1993, 
realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Segunda - Do 
Recurso Financeiro, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova Dotação Orçamentária, conforme 
o orçamento fiscal vigente:

O presente Apostilamento tem seu efeito a partir da data 
de sua assinatura.

Camaçari-BA, 03 de Janeiro de 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0082/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preço para aquisição de material de 
expediente (pincel marcador p/ quadro branco 
cor preta CX 12 UN, pincel atômico cor preta CX 
12 UN), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e a conveniência da 
Administração Municipal. Acolhimento: 
31/05/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
01/06/2022,  às 09h00min;  Disputa :  
01/06/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br

Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6817. 939639
Kézia Priscila Oliveira da Silva – Pregoeira da 
COMPEL.	

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES

TOMADA DE PREÇOS 0002/2022  COMPEL
 

PROCESSO Nº: 0100021.11.07.611.2022
OBJETO: Contratação de Empresa de Consultoria 
especializada em Mobilidade Urbana para elaborar 

indireta, contra a entrada e atuação de malwares e 
programas mal ic iosos, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas, 
conforme Anexo I e II do Edital de Licitação.

FUNDAMENTO: 
Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 8.666/1993, 
realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Segunda - Do 
Recurso Financeiro, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova Dotação Orçamentária, conforme 
o orçamento fiscal vigente:

O presente Apostilamento tem seu efeito a partir da data 
de sua assinatura.

Camaçari-BA, 03 de Janeiro de 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0082/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preço para aquisição de material de 
expediente (pincel marcador p/ quadro branco 
cor preta CX 12 UN, pincel atômico cor preta CX 
12 UN), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e a conveniência da 
Administração Municipal. Acolhimento: 
31/05/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
01/06/2022,  às 09h00min;  Disputa :  
01/06/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br

Licitação n.º: . Tel.: (71) 3621-6817. 939639
Kézia Priscila Oliveira da Silva – Pregoeira da 
COMPEL.	

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES

TOMADA DE PREÇOS 0002/2022  COMPEL
 

PROCESSO Nº: 0100021.11.07.611.2022
OBJETO: Contratação de Empresa de Consultoria 
especializada em Mobilidade Urbana para elaborar 

Estudo de Modelagem do Sistema de Transporte Público 
de Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de 
Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari.
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que empresa: OFICINA – ENGENHEIROS 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, apresentou 
contrarrazões no dia 18/05/2022 “tempestivamente” ao 
recurso apresentado pela empresa EGL ENGENHARIA 
LTDA.  Informamos que a peça recursal e os autos do 
Processo Administrativo encontram-se à disposição dos 
interessados para vistas e apresentação de 
contrarrazões. Camaçari, 18 de maio  de 2022.    Ana 
Paula Souza Silva - Presidente da COMPEL.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 
CONTRATO PREGÃO Nº 0040/2022 

(PRESENCIAL) COMPEL

Na publicação do Extrato do Contrato, veiculada no 
Diário Oficial do Município de segunda-feira 25 de Abril 
de 2022 - Ano XIX Nº 1894 - Pagina. 13 de 18.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO CONTRATO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 

2026; ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00; 

44.90.52.00; 33.90.30.00; FONTE: 15000000. 

LEIA – SE:

EXTRATO DO CONTRATO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UND. GESTORA: 1634 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA -  

PROJETO/ATIVIDADE: 2026; ELEMENTO DE 

DESPESAS: 33.90.39.00; 44.90.52.00; 33.90.30.00; 

FONTE: 15000000. 

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO Nº 0218/2021 (ELETRÔNICO)  

COMPEL

Na publicação, veiculada no Diário Oficial do Município 
de terça-feira 03 de Maio de 2022 - Ano XIX Nº 1900 - 
Pagina. 11 de 17.

ONDE SE LÊ:

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
oconformidade com a Lei n  8.666/93, e, torna público para 

conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR 

SEM EFEITO a publicação da Homologação do Pregão 

no 0218/2021 (Eletrônico) – COMPEL. No Diário Oficial 

do Município de Quinta-feira 28 de Abril de 2022 - Ano XIX 

Estudo de Modelagem do Sistema de Transporte Público 
de Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de 
Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari.
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que empresa: OFICINA – ENGENHEIROS 
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, apresentou 
contrarrazões no dia 18/05/2022 “tempestivamente” ao 
recurso apresentado pela empresa EGL ENGENHARIA 
LTDA.  Informamos que a peça recursal e os autos do 
Processo Administrativo encontram-se à disposição dos 
interessados para vistas e apresentação de 
contrarrazões. Camaçari, 18 de maio  de 2022.    Ana 
Paula Souza Silva - Presidente da COMPEL.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 
CONTRATO PREGÃO Nº 0040/2022 

(PRESENCIAL) COMPEL

Na publicação do Extrato do Contrato, veiculada no 
Diário Oficial do Município de segunda-feira 25 de Abril 
de 2022 - Ano XIX Nº 1894 - Pagina. 13 de 18.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO CONTRATO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROJETO/ATIVIDADE: 

2026; ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00; 

44.90.52.00; 33.90.30.00; FONTE: 15000000. 

LEIA – SE:

EXTRATO DO CONTRATO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UND. GESTORA: 1634 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA -  

PROJETO/ATIVIDADE: 2026; ELEMENTO DE 

DESPESAS: 33.90.39.00; 44.90.52.00; 33.90.30.00; 

FONTE: 15000000. 

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO Nº 0218/2021 (ELETRÔNICO)  

COMPEL

Na publicação, veiculada no Diário Oficial do Município 
de terça-feira 03 de Maio de 2022 - Ano XIX Nº 1900 - 
Pagina. 11 de 17.

ONDE SE LÊ:

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
oconformidade com a Lei n  8.666/93, e, torna público para 

conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR 

SEM EFEITO a publicação da Homologação do Pregão 

no 0218/2021 (Eletrônico) – COMPEL. No Diário Oficial 

do Município de Quinta-feira 28 de Abril de 2022 - Ano XIX 
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Nº 1897 - Páginas 07 e 08 – Jussara Souza de Oliveira - 

Pregoeira da COMPEL. CUJO OBJETO É: REGISTRO 

DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DIVERSOS, DEVIDO A NECESSIDADE DA 

CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE. Camaçari, 

03/05/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS - 

SECRETÁRIO DA SAÚDE - SESAU.

LEIA – SE:

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
oconformidade com a Lei n  8.666/93, e, torna público para 

conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR 

SEM EFEITO a publicação da Homologação e Atas de 

Registro de Preços do Pregão no 0218/2021 (Eletrônico) 

– COMPEL. No Diário Oficial do Município de Quinta-

feira 28 de Abril de 2022 - Ano XIX Nº 1897 - Páginas 07 e 

08 – Jussara Souza de Oliveira - Pregoeira da COMPEL. 

CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, 

DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS 

AÇÕES EM SAÚDE. Camaçari, 03/05/2022. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS - SECRETÁRIO DA SAÚDE - 

SESAU.

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari - BA, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem 
efeito, as publicações  de Homologo Pregão 0284/2021 
e a Ata 0048/2022,  publicadas no Diário Oficial do 
Município nº 1911 de 18/05/2022, e no Jornal tribuna da 
Bahia de 18/05/2022 quarta -feira– PREGÃO N.º 
0284//2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
Registro de preços para aquisição de material de 
expediente (caixa arquivo para documento, 
confeccionado em polipropileno,  em polionda, 
dimensões mínimas 350 x 130 x 245mm, caixa 
montada, cor azul / caixa arquivo, para documento, 
confeccionado em polipropileno,  em polionda, 
dimensões mínimas 350 x 130 x 245mm, caixa 
montada cor vermelha / caixa arquivo, para 
documento, confeccionado em polipropileno,  em 
polionda, dimensões mínimas  350x130x245mm, 
caixa montada cor amarela) para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
administração – SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 020/2022 (ELETRÔNICO) – 

Nº 1897 - Páginas 07 e 08 – Jussara Souza de Oliveira - 

Pregoeira da COMPEL. CUJO OBJETO É: REGISTRO 

DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DIVERSOS, DEVIDO A NECESSIDADE DA 

CONTINUIDADE DAS AÇÕES EM SAÚDE. Camaçari, 

03/05/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS - 

SECRETÁRIO DA SAÚDE - SESAU.

LEIA – SE:

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
oconformidade com a Lei n  8.666/93, e, torna público para 

conhecimento dos interessados que decidiu TORNAR 

SEM EFEITO a publicação da Homologação e Atas de 

Registro de Preços do Pregão no 0218/2021 (Eletrônico) 

– COMPEL. No Diário Oficial do Município de Quinta-

feira 28 de Abril de 2022 - Ano XIX Nº 1897 - Páginas 07 e 

08 – Jussara Souza de Oliveira - Pregoeira da COMPEL. 

CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, 

DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS 

AÇÕES EM SAÚDE. Camaçari, 03/05/2022. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS - SECRETÁRIO DA SAÚDE - 

SESAU.

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari - BA, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem 
efeito, as publicações  de Homologo Pregão 0284/2021 
e a Ata 0048/2022,  publicadas no Diário Oficial do 
Município nº 1911 de 18/05/2022, e no Jornal tribuna da 
Bahia de 18/05/2022 quarta -feira– PREGÃO N.º 
0284//2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
Registro de preços para aquisição de material de 
expediente (caixa arquivo para documento, 
confeccionado em polipropileno,  em polionda, 
dimensões mínimas 350 x 130 x 245mm, caixa 
montada, cor azul / caixa arquivo, para documento, 
confeccionado em polipropileno,  em polionda, 
dimensões mínimas 350 x 130 x 245mm, caixa 
montada cor vermelha / caixa arquivo, para 
documento, confeccionado em polipropileno,  em 
polionda, dimensões mínimas  350x130x245mm, 
caixa montada cor amarela) para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
administração – SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 020/2022 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria para 
consumo humano, sem gás, acondicionada em copo 
com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão 
retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, para 
atender as necessidades de diversas Secretarias do 
município de Camaçari-BA. LOTE 01: FRACASSADO; 
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: TARCIO 
ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE 
LOCACAO EIRELI. VALOR GLOBAL: R$ 443.266,72 
(quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e 
sessenta e seis   reais e setenta e dois centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/05/2022. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA  –  SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0355/2022 – 
PREGÃO Nº 0020/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de ÁGUA 
MINERAL NATURAL, própria para consumo humano, 
sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 
200 ml, bem como, em garrafão retornável de 20 (vinte) 
litros, incluindo entrega, para atender as necessidades 
de diversas Secretarias do município de Camaçari-BA. 
PROMITENTE FORNECEDOR: TARCIO ATACADISTA 
DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI., 
conforme descrito abaixo:

 

 

DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022 HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE  ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 052/2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Regulamentação do Enquadramento do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT

COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preços para 
aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria para 
consumo humano, sem gás, acondicionada em copo 
com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão 
retornável de 20 (vinte) litros, incluindo entrega, para 
atender as necessidades de diversas Secretarias do 
município de Camaçari-BA. LOTE 01: FRACASSADO; 
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: TARCIO 
ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE 
LOCACAO EIRELI. VALOR GLOBAL: R$ 443.266,72 
(quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e 
sessenta e seis   reais e setenta e dois centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/05/2022. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA  –  SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0355/2022 – 
PREGÃO Nº 0020/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de ÁGUA 
MINERAL NATURAL, própria para consumo humano, 
sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 
200 ml, bem como, em garrafão retornável de 20 (vinte) 
litros, incluindo entrega, para atender as necessidades 
de diversas Secretarias do município de Camaçari-BA. 
PROMITENTE FORNECEDOR: TARCIO ATACADISTA 
DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI., 
conforme descrito abaixo:

 

 

DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022 HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA – SECRETÁRIO DE  ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 052/2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Regulamentação do Enquadramento do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT
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S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

02 76166 

Água Mineral, 

natural, 

acondicionada em 

embalagem 

retornável 

(garrafão) de 20 

litros, em plástico 

higiênico, com 

protetor na parte 

superior e lacre 

de segurança 

personalizado 

pelo fabricante. O 

produto deverá ter 

registro no 

ministério da 

saúde e padrões 

para alimentos - 

cnnpa. 

DIAS 

DAVILA 
Und. 65572 6,76 9,01 24,97 

 



Matrícula Nome do Funcionário Cargo Atual Cargo Correlacionado 

Enquadramento 

Classe Nível Letra 

10990 
JOSE ALVES LIMA 
NETO 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO E 
TRASNPORTE 

AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E 
TRASNPORTE 

1 I C 

 

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, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º.  ENQUADRAR ,  o servidor ativo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, conforme tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de outubro 
de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º.  ENQUADRAR ,  o servidor ativo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, conforme tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de outubro 
de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº053/2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Regulamentação do Enquadramento do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT.

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, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º.  ENQUADRAR, o servidor at ivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, conforme tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº053/2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Regulamentação do Enquadramento do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT.

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, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a regulamentação do enquadramento dos 
Servidores do quadro de provimento Efetivo, na forma 
estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, de 19 de 
dezembro de 2019, conforme Processo Administrativo nº 
017/2020;

RESOLVE

Art. 1º.  ENQUADRAR, o servidor at ivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, conforme tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de abril de 
2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
19 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1912 - Pagina. 20 de 20

Matrícula Nome do Funcionário Cargo Atual Cargo Correlacionado 

Enquadramento 

Classe Nível Letra 

101110 
GILMAR AZEVEDO DE 
SOUZA 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E TRASNPORTE 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO E 
TRASNPORTE 

1 I C 

 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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