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DECRETO N° 7773/2022
DE 28 DE JULHO DE 2022

Altera os Anexos I e II do Decreto 
nº. 7733 de 01 de abril de 2022 e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de adequação nos 
processos de apuração da gratificação por produtividade 
pelos fiscais de serviços públicos lotados na Secretaria de 
Serviços Públicos – SESP; e

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade 
administrativa.

DECRETA 

Art. 1º. A tabela 1 Pontos Positivos – Métrica Individual, do 
Anexo I do Decreto nº. 7733 de 01 de abril de 2022, passa a 
vigorar conforme tabela abaixo:

ANEXO I

TABELAS DE PRODUTIVIDADE FISCAL

1. Para atender solicitação da Junta de Julgamento;

2. Quando se exaure em si mesma (sanada a 
irregularidade ou a infração ou conduzindo a uma 
ação fiscal)

3. Curso promovido ou apoiado pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari.

Art. 2º. O Anexo II do Decreto nº. 7733 de 01 de abril de 
2022, passa a vigorar conforme tabela abaixo:

ANEXO II

TABELA DE DOCUMENTOS OU ATOS 

COMPROBATÓRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE 
RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE

Art. 3º. Para fins de cálculo de gratificação por 
produtividade para os Fiscais de Serviços Públicos lotados 
na SESP, no que se refere às situações elencadas no 
artigo 3º da Lei Municipal nº. 739/2006, acrescenta-se ao 
artigo 6º do Decreto nº. 7733 de 01 de abril de 2022, o §6º, 
com a seguinte redação:

§6º. Será considerado para fins de cálculo de 
gratificação por produtividade para os Fiscais de 
Serviços Públicos lotados na SESP, no que se 
refere às situações elencadas no artigo 3º da Lei 
Municipal nº. 739/2006:

I – Para cálculo de férias será considerada a 
média do período aquisitivo;
II – Para os casos indicados nos incisos II, III, IV e 
VI do artigo 3º da Lei Municipal nº. 739/2006, será 
considerada a média dos últimos 12 (doze) meses 
anteriores ao do afastamento;
III – Para os casos indicados no inciso V do artigo 
3º da Lei Municipal nº. 739/2006, será 
considerada a produtividade do último dia 
trabalhado, anterior ao do afastamento.

Art. 4º. Acrescenta-se ao artigo 7º do Decreto nº. 7733 de 
01 de abril de 2022, os §§ 3º e 4º, com a seguinte redação:

§3º. A indenização de que trata o caput deste 
artigo, não será paga ao Fiscal de Serviços 
Públicos, no mês em que a soma de seus pontos 
não atingir, no mínimo, o equivalente a 400 
pontos.
§4º. Não será devida a indenização de que trata o 
caput deste artigo, ao Fiscal de Serviços Públicos 
enquadrado nas situações previstas no §2º do 
artigo 4º e no artigo 8º do Decreto nº. 7733 de 01 
de abril de 2022.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.

DECRETOS

 

TABELA 1 PONTOS POSITIVOS – MÉTRICA INDIVIDUAL  
CÓDIGO  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  PESO 

1 Elaboração de Laudo / Parecer técnico  10 
2 Instauração de Processo Fiscal  10 
3 Diligência ¹  10 
4 Notificações (emissão)  10 
5 Notificação concluída ²  20 
6 Atendimento a ordem de serviço fiscal  20 
7 Participação em curso de aperfeiçoamento (por dia) ³  20 
8 Auto de infração (emissão)  30 
9 Auto de apreensão  50 



Diário Oficial do

MUNICÍPIO
Quinta-feira

28 de Julho de 2022 - Ano XX
Nº 1958 - 2º Caderno - Página 03 de 16

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE JULHO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7774/2022
DE 28 DE JULHO DE 2022

Nomeia coordenador e membros para 
compor o Grupo Institucional do 
Poder Público – GIPP.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, em conformidade com a 
Portaria Nº 464 do Ministério das Cidades, de 25 de julho 
de 2018, e CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º e 3º 
do Decreto Municipal Nº 7019/2018, de 18 de dezembro de 
2018.

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada  como coordenadora do Grupo 
Institucional do Poder Público – GIPP, a representante da 
Secretaria de Habitação: Maria Nilza Ramos Pinheiro 
matrícula 833901, tendo como suplente Santiane Araújo 
Godinho matrícula 830351.

Art. 2º Ficam nomeados os seguintes membros para 
integrar o Grupo Institucional do Poder Público – GIPP:

I – Representantes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência Social:
a) Titular: Renata Thais da Silva Oliveira - matrícula 
832846;
b) Suplente: Lilian Araújo Correia de Brito Moura – 
matrícula 61334.

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a) Titular: Luzimar Alves Batista de carvalho – matricula 
62060 ;
b) Suplente: Kátia de Jesus Silva – matrícula 833136.

III -  Representantes da secretaria Municipal de Cultura:
a) Titular: Luciel Conceição Machado Neto – matrícula 
832740;
b) Suplente: Paulo Roberto D'Errico Nieto – matrícula 
833444. 

IV – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Titular: Nataline Matos de Aguiar – matrícula 833596;
b) Suplente: Silene Ferreira Luz – matrícula 62652 .

V – Representantes da Superintendência de Transito e 
Transporte Público (STT):
a) Titular: Tânia Emília Teixeira Dominguez – matrícula 
1015195;
b) Suplente: Lorena Paula Alves – matrícula 1015194.

IV – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico:

a) Titular: Michele Andrade Souza – matrícula 832913;
b) Suplente: Cleiton Luz Barbosa Santos – matrícula 
833675.

VII – Representantes da Secretaria Municipal de Governo:
a) Titular: Ilay Nogueira Elley Viana – matrícula 832737;
b) Suplente: Renildo Junio Silva oliveira – matrícula 
832900.

VIII – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente:
a) Titular: Matheus Carvalho Machado dos Santos – 
matrícula 833170;
b) Suplente: Juliana Neves dos Santos – matrícula 61587.

IX – Representantes da Defesa Civil:
a) Titular: Ivanaldo Soares Ferreira – matrícula 832892;
b) Suplente: Roberto Azevedo de Lima – matrícula 60629.

X - Representantes da Secretaria de Infraestrutura:

a) Titular: Manoel Machado Albuquerque – matricula 

833348;

b) Suplente: Âgelo do Rosário Cruz – matricula 833558.

XI - Representantes da Secretaria Turismo:

a) Titular: Cristiane Bacelar Tegourti – matricula 832748;

b) Suplente: Lucia Maria da Costa Bichara – matricula 

833139.

XII - Representantes da Secretaria da Mulher:

a) Titular: Joseane Nantes Rodrigues – matricula 834898;

b) Suplente: Ivanilza Fernandes Santos – matricula 

834523.

XIII- Representantes da Secretaria de Relações 
Institucionais:

a) Titular: Antonio Silva Pereira – matricula 833344;

b) Suplente: Sandra Ferreira Nunes – matricula 833852.

XIV - Representantes da Secretaria de Serviços Públicos:

a) Titular: Geraldo Pereira de Jesus – matricula 833603;

b) Suplente: Fabio Carvalho de Santana – matricula 

832763.

XV - Representantes da Limpeza Pública de Camaçari:

a) Titular: Magno da Silva Neves – matricula 7808-8;

b)Suplente: Ruan Cargel Souza Araújo – matricula 7671-1.

XVI - Representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
da Agricultura e Pesca:

a) Titular: Diego Neves dos Santos – matricula 833292;

b) Suplente: Patrícia Nascimento da Silva – matricula 

061817.

XVII - Representantes da Secretaria do Esporte, Lazer e 
Juventude:
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relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-
los de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, abuso, crueldade e opressão"; e

CONSIDERANDO as diretrizes constantes no Decreto 

Presidencial nº  de 10 de dezembro de 2018, que 9.603,

regulamenta a Lei /2017, destacadamente o inciso 13.431
I, do artigo 9º, que determina a instituição de um comitê de 
gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção das 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência.

DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Comitê Municipal de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção, Defesa e 
Promoção Social das Crianças e dos Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de Violência (CMRCPC) de 
Camaçari, Bahia, com a finalidade de articular, mobilizar, 
planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede 
intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos 
de atendimento e o aprimoramento da integração do 
referido comitê, conforme as normas e instrumentos 
municipais, estaduais, nacionais e internacionais 
relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes 
de modo a consolidar uma cultura de proteção.

Art. 2º Para efeitos das ações deste Comitê, nos termos da 

Lei 2017, considera-se:13.431/
I - violência física, entendida como a ação infligida à 
criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou 
saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico;

II - violência psicológica:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou 
desrespeito em relação à criança ou ao adolescente 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 
ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação 
sistemática (bullying) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional;
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a 
interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, 
pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que 
cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculo com este;
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o 
adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento 
contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, 
independentemente do ambiente em que cometido, 
particularmente quando isto a torna testemunha;

III - violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou 
presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato 
libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo 
por meio eletrônico ou não, que compreenda:

    a) abuso sexual, entendido como toda ação que se 
utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja 

a) Titular: Eduardo Batista de Lucena – matricula 63177;

b) Suplente: Cácio José de Santana – matricula 3371 .

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE MARÇO DE 
2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7775/2022
DE 28 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a criação do Comitê 
Municipal de Gestão Colegiada da 
Rede de Cuidado e de Proteção, 
Defesa e Promoção Social das 
Crianças e dos Adolescentes Vítimas 
ou Testemunhas de Violência e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Título IV, Capítulo I, artigo 12, XII, da  do Lei Orgânica
Município;
CONSIDERANDO os dispositivos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da 
Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, 
que estabelecem medidas de prevenção, proteção e 
cuidado à criança e ao adolescente em situação de 
violência.

CONSIDERANDO as determinações da Constituição 
Federal em seu art. 227, e os dispositivos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, no tocante à responsabilidade 
sobre o enfrentamento e o combate da violência sexual 
praticada contra crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO as diretrizes constantes no Plano 
Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 
– PMIA, Lei nº1614/2019 e nos planos setoriais e/ou 
temáticos de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes; PMPETI – Plano Municipal de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção 
do Adolescente Trabalhador (2018); do Plano Nacional 
Decenal de Atendimento Socioeducativo (2013); de 
Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes;

CONSIDERANDO o disposto na Lei , de 4 de abril 13.431
de 2017, que estabelece o "sistema de garantia de direitos 
da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 

violência e altera a Lei nº , de 13 de julho de 1990  8.069
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Destaca-se, em 
particular, o artigo 2º, parágrafo único, que determina que a 
União, os Estado e os municípios desenvolvam "políticas 
integradas e coordenadas que visem garantir os direitos 
humanos de crianças e adolescentes no âmbito das 
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conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de 
modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação 
sexual do agente ou de terceiro;

b) exploração sexual comercial, entendida como o 

uso da criança ou do adolescente em atividade 

sexual em troca de remuneração ou qualquer 

outra forma de compensação, de forma 

independente ou sob patrocínio, apoio ou 

incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou 

por meio eletrônico;

c) tráfico de pessoas, entendido como o 

recrutamento, o transporte, a transferência, o 

alojamento ou o acolhimento da criança ou do 

adolescente, dentro do território nacional ou para 

o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, 

mediante ameaça, uso de força ou outra forma de 

coação, rapto, fraude, engano, abuso de 

autoridade, aproveitamento de situação de 

vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de 

pagamento, entre os casos previstos na 

legislação;

IV - violência institucional, entendida como por agente 
público no desempenho de função pública, em instituição 
de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou 
omissivos que prejudiquem o atendimento à criança ou ao 
adolescente vítima ou testemunha de violência, inclusive 
quando gerar revitimização;

V - revitimização - discurso ou prática institucional que 
submeta crianças e adolescentes a procedimentos 
desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as 
vítimas ou testemunhas a reviver a situação de violência 
ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização 
ou exposição de sua imagem;

Parágrafo único. A definição de criança e adolescente é 

aquela estabelecida pela Lei federal nº , de 13 de 8.069
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
Art. 3º O Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede 
de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de Violência (CMRPC) deve 
atuar em estreita sintonia com o Conselho Municipal dos 
direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no sentido 
implementar os princípios, diretrizes e objetivos da Lei 

13.431 9.603/2017, do Decreto /2018 e da Política 
Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes (PNDHCA). Para tanto seus objetivos são:

I - Propor às instâncias competentes políticas concretas de 
prevenção de todas as formas de violência contra crianças 
e adolescentes;

II - Promover a integração das diversas políticas e planos 
municipais afetos à promoção, proteção e defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes, de forma a ampliar e 
fortalecer ações intersetoriais voltadas para o 

enfrentamento de todas as formas de violência contra elas.

III - Articular, fortalecer e coordenar os esforços municipais 
para eliminação de todas as formas de violência contra 
crianças e adolescentes.

IV - Acompanhar e monitorar as ações de enfrentamento 
das diversas formas de violência contra crianças e 
adolescentes em Camaçari.
Art.  4º O Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede 
de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de Violência (CMRPC) deverá 
ser composto por um representante, titular e respectivo 
suplente, dos seguintes órgãos e entidades:

I – 01 (um) Secretaria de Relações Institucionais- Serin;
II - 01 (um) Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social- Sedes;
III - 01 (um) Secretaria Municipal de Educação- Seduc;
IV - 01 (um) Secretaria Municipal de Saúde- Sesau;
V – 01 (um) Secretaria Municipal de Turismo- Setur;
VI – 01 (um) Secretaria Municipal de Administração – 
Secad;
VII – 01 (um) Secretaria Municipal da cultura – Secult;
VIII – 01 (um) Secretaria do Esporte e da Juventude 
–Sejuv;
IX – 01 (um) Secretaria de Governo – Segov;
X - 01 (um) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente- CMDCA;
XI - 01 (um) Conselho Municipal da Assistência Social;
XII - 01 (um) Conselho Municipal da Educação;
XIII - 01 (um) Conselho Municipal de Saúde;
XIV- 01 (um) Conselho Municipal de Turismo;
XV - 01 (um) do Conselho Tutelar SEDE;
XVI - 01 (um) do Conselho Tutelar COSTA;
XVII - 01 (um) Legislativo Municipal que atribua a 
representatividade a comissão da infância e juventude;
XVIII - 01 (um) Juizado da Infância;
XIX – 01 (um) Defensor Público;
XX – 01 (um) Ministério Público do Trabalho;
XXI – 01 (um) da Subseção da OAB de Camaçari;
XXII - 01 (um) Polícia Civil do Estado da Bahia;
XXIII – 01 (um) Polícia Militar do Estado da Bahia;
XXIV -  01 (um) CISP;
XXV -  01 (um) da UNIFAMEC;
XXVI – Secretaria da Mulher- SEMU;
XXVII – Secretaria de Habitação - Sehab; 
XXIX - Secretaria de Agricultura e pesca – Sedap;
§ 1º O tempo de mandato do CMRPC é de 02 (dois) anos, 
prorrogáveis por igual período (2022-2024).

§ 2º O coordenador/articulador deste Comitê será indicado 
por Decreto do Prefeito Municipal, pelo prazo nele 
indicado, podendo ser substituídos, a qualquer tempo, a 
critério do órgão que representam

§ 3º Os membros do Comitê serão indicados por suas 
entidades ou instituições, e nomeados por Decreto do 
Prefeito Municipal, pelo prazo nele indicado, podendo ser 
substituídos, a qualquer tempo, a critério do órgão que 
representam.

Art. 5º O CMRPC é uma instância de gestão pública de 
caráter articulador e coordenador das atividades 
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operacionais de execução das políticas de promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes as quais são implementadas pelas pastas 
das políticas setoriais da prefeitura e instituições do 
sistema de justiça. Suas instâncias e participação, 
proposição e decisão são as seguintes:

I - Instância de Coordenação: Coordenação Executiva, 
cujas funções serão apoiadas por meio de uma Secretaria 
Executiva;
II - Instâncias de proposição: Comissões intersetoriais 
temáticas permanentes, comissões intersetoriais ad hoc e 
grupos de trabalhos;
III - Instância decisória máxima: Reuniões plenárias 
colegiadas.

Art. 6º  A Coordenação Executiva do CMRPC deverá ser º
composta por um representante de cada um dos 
segmentos: Poder Executivo Municipal (SEGOV), Sistema 
de Segurança (CISP), juntamente com o representante do 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e do Conselho Tutelar.

Parágrafo único. Os representantes serão indicados 
pelos respectivos segmentos, dentre os membros 
oficialmente designados para compor o CMRPC e 
nomeados por meio de ato legal da Prefeitura de 
Camaçari.

Art. 7º  As comissões intersetoriais permanentes possuem 
caráter propositivo sobre as temáticas e segmentos para 
as quais forem criadas.

§ 1º A estruturação do CMRPC deve contemplar a criação 
de 04 (quatro) comissões intersetoriais permanentes, com 
05 (cinco) integrantes: 
a) Comissão intersetorial de ações estratégicas de 
enfrentamento das violências física e psicológica contra 
crianças e adolescentes;
b) Comissão intersetorial de ações estratégicas de 
enfrentamento da violência sexual e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes;
c) Comissão intersetorial de ações estratégicas na Medida 
Sócioeducativa;
d) Comissão intersetorial de ações estratégicas na 
Multidiversidade.

§ 2º Estas comissões devem ser compostas por 
integrantes do CMRPC, podendo também contar com a 
participação de técnicos e especialistas designados para 
tal finalidade.

§ 3º A coordenação das comissões intersetoriais deverá 
ser realizada por um dos membros oficiais do CMRPC. 

§ 4º O tempo de mandato dos componentes e 
coordenação das comissões intersetoriais é de 02 (dois) 
anos.

§ 5º Sempre que se fizer necessário, o CMRPC poderá 
criar comissões intersetoriais temporárias ad hoc, com 
tempo de mandato e composição adequadas às 
demandas das políticas e planos de promoção, proteção e 
defesa de direitos da criança e do adolescente.

§ 6º As comissões intersetoriais ad hoc podem contar com 
integrantes das comissões permanentes e outros 
profissionais (especialistas), especialmente designados 
para tal finalidade.

§ 7º As comissões intersetoriais permanentes podem criar 
grupos de trabalho de natureza técnica, de caráter 
provisório, devendo ser explicitados objetivos/finalidade, 
atribuições específicas componentes, e tempo de 
funcionamentos claramente definidos. Os GTs devem ser 
coordenados por integrantes oficiais do CMRPC e sua 
criação e a nomeação de seus integrantes efetivadas pela 
Coordenação Executiva do CMRPC.

Art. 8º As reuniões plenárias colegiadas ordinárias devem 
ocorrer bimestralmente, obedecendo um calendário anual 
aprovado no início de cada ano, convocadas pela 
Coordenação Executiva.
§ 1º A Coordenação Executiva poderá, justificada a 
necessidade, convocar reuniões plenárias colegiadas 
extraordinárias.

§ 2º As reuniões do CMRPC, ordinárias ou extraordinárias, 
iniciar-se-ão no horário previsto na convocação, com a 
presença da maioria simples de seus membros, ou meia 
hora após com qualquer número de presentes e deliberará 
por maioria simples dos presentes.

§ 3º As decisões devem ser tomadas preferencialmente 
por meio de consenso e, na impossibilidade deste, por 
meio de voto da maioria simples dos seus membros, sendo 
este restrito aos membros natos do CMRPC.
§ 4º As decisões devem ser reduzidas a termos e 
aprovadas por meio eletrônico, no mais tardar, uma 
semana após realizada a reunião plenária colegiada.

Art. 9º Os atos de gestão e governança do CMRPC são 
oficializados por meio de atos normativos internos e 
normas técnicas.

§ 1º Os atos administrativos internos (ADI/CMRPC) 
objetam, entre outros, os atos estruturação interna do 
Comitê como criação de grupos de trabalho e designação 
dos seus membros e oficialização de normas internas 
aprovadas pelo Comitê.

§ 2º As normas técnicas visam orientar os procedimentos 
relativos aos fluxos e protocolos de atendimento integrado 
às vítimas e testemunhas de violência.

§ 3º As normas técnicas serão encaminhadas aos 
conselhos municipais setoriais a fim de subsidiar as 
Políticas Públicas de enfrentamento e combate às 
diversas formas de violência contra crianças e 
adolescentes.

Art. 10 Por ocasião da sua primeira reunião plenária 
colegiada, o CMRPC deverá aprovar ato normativo interno 
detalhando os procedimentos e normas de funcionamento 
do Comitê bem como o plano e cronograma de trabalho.

Art. 11  O órgão do representante do Poder Executivo na .
Coordenação Executiva ficará responsável pelo suporte 
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administrativo, estruturação e garantia funcionamento da 
Secretaria Executiva do CMRPC.

Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE JULHO DE 
2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7776/2022
DE 28 DE JULHO DE 2022

Nomeia a Mesa Diretora e os membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – CMDM.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e com 
fundamento na Lei Municipal n. 702/2005 de 03 de 
novembro de 2005, alterada pela Lei Municipal 734/2006 
de 18 de maio de 2006.

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeadas, na forma da na Lei Municipal n. 
702/2005 de 03 de novembro de 2005, alterada pela Lei 
Municipal 734/2006 de 18 de maio de 2006, os membros 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, 
biênio 2022/2024 na condição de titulares e suplentes na 
forma baixo:

I – Entidades da sociedade civil organizada
a) Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária – 
ABSTC.
Endereço: Rua Ponciano de Oliveira, 302. Bairro: Centro – 
Camaçari-Bahia
CNPJ: 14.109.698/0001-92
Titular: Rita de Cássia Lima Tavares
Suplente: Neiriam Teles de Carvalho Pereirab) 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de 
Parafuso.
Endereço: Rua Marechael Floriano Peixoto s/n Bairro: 
Parafuso - Camaçari – Bahia.
CNPJ: 04.824.335/0001-85
Titular: Maria José do Amor do Divino Magalhães
Suplente: Thaize Ribeiro de Jesusc) Escola e Creche 
comunitária Carmem Mirim.
Endereço: Av. Jorge Amado s\n – Bairro: Jardim Limoeiro – 
Camaçari – Bahia.
CNPJ: 05.146.726-0001-50
Titular: Araildes Lisboa Dantas Ferreira
Suplente: Jeane Nascimento dos Santosd) Grupo de 
acolhimento Fraterno Junior Ferreira.
Endereço: Rua Santa Barbara, 117, subunidade 02, Bairro: 
Camaçari de Dentro – camaçari – Bahia.
CNPJ: 35.611.598/0001-30
Titular: Lana Kátia da Silva Santos
Suplente: Elizama Guimarães de Meloe) Grupo de Mães 

Nossa Senhora do Amparo.
Endereço: Rua Jupiter, 329 Bairro: Gravatá
CNPJ: 16.110.116/0001-13
Titular: Luciana Gomes Falcão
Suplente: Maria Alves de Siqueiraf) Instituto CONVIDA.
Endereço: Rua Novo Horizonte, 88 Bairro: Catu de 
Abrantes – Camaçari – Bahia.
CNPJ: 08.873.793/0001-65
Titular: Gizelia Batista dos Santos
Suplente: Liriel dos Santos Silvag) Projeto Social 
Voluntário de Camaçari – ONG Vidas.
Endereço: Av do Canal, 526, Bairro: Gleba A – Camaçari - 
Bahia
CNPJ: 27-174-164-0001-79
Titular: Marta Campos dos Anjos
Suplente: Aiala Cruz Si lvah) Sindicato dos 
trabalhadores, trabalhadoras rurais e Produtores da 
agricultura familiar de Camaçari.
Endereço:Travessa Nossa Senhora do Carmo, 230 Bairro 
2 de julho – Camaçari – BA.
CNPJ: 13.393.830?001-78.
Titular: Joanilsa da Conceição Dias
Suplente: Sineide Cruz dos Santos
II – Representantes do Poder Público

a) Secretaria Municipal da Mulher – SEMU

Titular: Taína de Jesus Dias

Suplente: Jandi Silva Souza

b) Secretaria Municipal da saúde – SESAU

Titular: Maria Tereza de Jesus Damasceno Rodrigues 

Suplente: Elane Alves Abreu

c)Secretaria Municipal de desenvolvimento social e 

cidadania – SEDES

Titular: Monique Martins Rivas

Suplente: Maria do Socorro Pereira

d)Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Titular: Maria Aparecida de castro

Suplente: Lucinda Messias de Araújo

Art. 2º - A mesa diretora do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher – CMDM, conforme assembléia 

ocorrida no dia 12 de julho de 2022, com base no Artigo 3º 

da Lei 702/2005, apresenta-se com a seguinte 

composição:

a) Presidente: Lana Kátia da Silva Santos;

b)Secretária Executiva: Maria Auxiliadora Bezerra 

Rodrigues (lotada na Secretaria Municipal da Mulher – 

SEMU).

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
funcionará conforme Regimento interno, decreto n. 
7283/2020 e da Lei Municipal n. 702/2005 de 03 de 
novembro de 2005, alterada pela Lei Municipal 734/2006 
de 18 de maio de 2006, respeitando o Plenário como órgão 
de deliberação máxima.
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Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE JULHO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7777/2022
DE 28 DE JULHO DE 2022

Substitui o membro do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação CACS-FUNDEB e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei 
Orgânica do Município de Camaçari,

DECRETA

Art. 1° - Fica nomeado o membro a seguir indicado para 
recompor o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB, para o 

biênio 2021/2022:

I – Representantes de Organizações da Sociedade Civil:

Nomear CLEIDE DE SOUZA SANTOS, em substituição a 

Adailson Alves de Souza Carneiro, na condição de titular;

Nomear ELANE PEREIRA CASTRO, em substituição a 

Raimundo Santos Lima, na condição de suplente.

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será 

complementar ao mandato iniciado em 31/03/2021 

conforme Decreto N° 7502/2021 e concluído em 

31/12/2022, em consonância com o que prevê o Art. 4º, 

§1º, da Lei Municipal nº 1.658, de 30 de março de 2021.

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

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 28 DE JULHO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE 

PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DE 
CAMAÇARI/BA

                                                    
Aos vinte dias do mês de julho, às 10 horas e 10 minutos, 
na Sala Virtual da Plataforma Google Meet foi realizada a 
3ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas e Concessões – 
CGPPP, do Município de Camaçari/BA, instituído por força 
da Lei Municipal nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, e 
regulamentado pelo Decreto nº 7.280, de 29 de janeiro de 
2020. Estiveram presentes os conselheiros: o Presidente 
do Conselho Sr. José Gama Neves, Secretário Geral de 
Governo; a Sra. Andrea Barbosa Montenegro Silva, 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 
o Sr. Bruno Nova Silva, Procurador-Geral do Município; o 
Sr. Joaquim José Bahia Menezes, Secretário da Fazenda; 
a Sra. Alana Gonzales Tinoco, Coordenadora das PPP´s e 
Concessões do Munícipio, a Sra. Regina Estevam, 
secretária executiva do CGPPP e a convidada: Sra. Arlene 
Lima Rocha, Secretária de Serviços Públicos.

Procedendo à abertura da reunião, o Senhor Presidente, 
José Gama Neves, saudou a todos e informou que esta 
convocação se deu em razão do recebimento de 
requerimentos de Manifestação de Interesse Privados - 
MIP´s, das empresas: SINART e RIERA, conforme 
apresentado em reunião do dia 07 de junho, bem como, do 
recebimento de novo requerimento, a partir da publicação 
do Aviso de Recebimento de MIP´s, no DOM, no dia 09 de 
junho, onde outras empresas puderam manifestar 
interesse em requerer a autorização para o 
desenvolvimento de estudos visando soluções para o 
Terminal Rodoviário de Camaçari. Informou, também, que 
o prazo do referido aviso venceu no último dia 09 e que a 
Coordenação de PPP´s e Concessões recebeu o 
requerimento de manifestação de interesse do Consórcio 
EGL/CPC/MRA e, consequentemente, realizou parecer 
técnico para apresentação nesta reunião, fornecendo 
subsídios para a análise e a deliberação dos Conselheiros, 
no que tange à autorização do desenvolvimento dos 
estudos, por parte das referidas empresas. Ressaltou a 
importância da publicação do Aviso, pois este possibilitou 
ampliar o espectro de propostas.

O Presidente considerou ainda, que os prazos da 
prorrogação excepcional da atual concessão do Terminal 
Rodoviário são exíguos e a dificuldade em assumir a 
manutenção deste equipamento, advinda da 
complexidade dos serviços que o envolvem, tornou-se 
uma preocupação para a gestão. Portanto, salienta que 
todos devem trabalhar para que os estudos aconteçam e a 
nova concessão seja uma realidade para 2023. E, paralelo 
a isto, informou que no dia 27 de junho de 2022, fora 
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publicado o decreto que instituiu o Grupo Técnico de 
Trabalho – GT, para acompanhar a Desmobilização do 
Terminal e a avaliação das MIP´s recebidas. Após breve 
síntese, o Presidente passou a palavra para a 
Coordenadora, Sra. Alana Gonzales, para que pudesse 
apresentar seu parecer.

Dando seguimento, a Sra. Alana cumprimentou a todos os 
Conselheiros e relatou, que em última reunião, apresentou 
as proposições recebidas pela Coordenação de PPP´s e 
Concessões,  das empresas: SINART e RIERA. E, 
conforme a fala do Presidente, foi aberto dia 09 de junho, um 
prazo de 30 dias para publicizar o recebimento das referidas 
propostas e oportunizar à demais empresas apresentarem 
soluções para o Terminal. Relatou que durante este prazo, a 
Coordenação recebeu a proposta, via requerimento, do 
Consórcio EGL/CPC/MRA e emitiu um parecer, já 
encaminhado a todos os conselheiros, por meio de e-mail, 
que versa sobre a análise do referido documento, no que 
condiz ao atendimento ao Decreto Municipal nº 7687/2022. 
O Consórcio EGL/CPC/MRA e a SINART não haviam 
apresentado os parâmetros para o valor estimado do 
CAPEX e o percentual para a composição dos estudos, o 
que lhes foi solicitado por e-mail e, prontamente respondido 
a esta Coordenação e já constado em parecer. Portanto, 
com relação ao atendimento ao Decreto nº 7687/2022, 
todas as requerentes atenderam aos seus dispositivos, ou 
seja, estão aptas a serem autorizadas a estudar as soluções 
para o Terminal. 

Dando prosseguimento, relembra aos Conselheiros, que 
em última agenda informou que a atribuição de deliberar 
sobre as proposições de Manifestações de Interesse 
Privado - MIP ou de Procedimento de Manifestação de 
Interesse – PMI são do Conselho Gestor e, que ficou 
decidido por eles, o prosseguimento com o instrumento de 
intenção de estudo: MIP. Diante dessa decisão, a 
Coordenação recepcionou e analisou os requerimentos da 
iniciativa privada, e a partir deste ponto, compete ao 
CGPPP decidir pela autorização deles ou não, o que pode 
se dar de forma exclusiva, ou dos dois ou dos três, desde 
que fundamente a sua escolha. E que, conforme apontado 
no parecer, entende-se que neste momento, como opção: 
não foi eleito o chamamento público, que é o documento em 
que o poder público expressa as diretrizes do que se quer do 
empreendimento em questão. Diante disso, como não foi 
esse o caminho, a Coordenação entende que não tem 
condições e parâmetros para avaliar qual requerimento 
autorizar, sendo assim, sugere ao CGPPP a autorização 
das três empresas para a realização dos estudos. Desta 
forma, o próximo passo será a publicação do termo de 
autorização, que consta, minimamente, as diretrizes para 
apresentação dos estudos. Ressalta, que o Decreto nº 
7687/2022 não exige a apresentação de prazo, apenas a 
exposição de metas alcançadas e as etapas do projeto. Por 
conseguinte, a Coordenação apresenta a proposta de um 
prazo único de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 
dias, considerando a média trazida pelas duas empresas, 
de 120 a 130 dias. Na decisão pelo CGPPP em autorizar os 
estudos, o prazo deverá ser único para as três proponentes: 
isso o poder público poderá estabelecer. 

Após breve explanação, a Coordenadora reafirma que 
compete ao CGPPP decidir pelos requerimentos de 
autorização de estudo. Ressalta também, que pelo fato do 

prazo da atual concessão se encerrar em 01 de dezembro 
deste ano e que a construção do Edital de licitação 
demanda tempo e conhecimento da área técnica para 
serem desenvolvidos, o caminho seguido pela gestão, 
através da MIP, foi o caminho mais célere e mais acertado. 
Portanto, após orientar pela autorização das três 
proponentes, abriu espaço para perguntas.

O Presidente toma a palavra e observa que nas propostas 
apresentadas pelas requerentes, há uma distorção entre o 
valor do CAPEX da RIERA R$127.500.000,00 (cento e vinte 
milhões e quinhentos mil reais) e das demais proponentes, 
que seguem com o CAPEX em uma média de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões) e pergunta em como 
fazer uma avaliação futura quanto a esta questão. 
Respondendo ao Presidente, a Coordenadora explica que 
esses requerimentos são solicitações de estudos, ou seja, 
nenhuma das proponentes possui condições de dizer qual a 
solução para o novo Terminal de Camaçari. Explica que, 
atualmente, a gestão possui um equipamento em um local 
operado pela SINART, mas as soluções podem vir com 
outra ideia de gestão para o Terminal, inclusive outro local, o 
que se denomina projeto Greenfield. Portanto, as empresas 
utilizam de valores que são estimativas, já que elas 
desconhecem o negócio, a exemplo das duas empresas 
que ofereceram a proposta de estudos, que desconhecem o 
terminal e o serviço prestado por ele (com exceção da 
SINART). Por isto, elas não conseguem definir com 
exatidão o valor do CAPEX para o projeto de Camaçari. 
Seguindo o exemplo da SINART, sua proposta de estudos 
seria para o mesmo equipamento, mas poderia entender 
que o equipamento atual não possui mais viabilidade 
econômica, então, precisaria realizar um projeto em outra 
área, ou seja, projeto greenfield: com uma nova construção, 
um novo equipamento, um novo local e certamente, esta 
solução não estaria no patamar de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais). Respondendo à pergunta do 
Presidente, a Coordenadora cita que, por desconhecimento 
do negócio, as empresas que operam este tipo de serviço 
buscam referências de outros projetos semelhantes, em 
cidades de porte médio, como é o caso de Camaçari. 
Portanto, quanto à discrepância do valor do CAPEX da 
RIERA em relação ao das demais empresas, isto não traz 
relevância nesta etapa do processo.
Pedindo a palavra, o Procurador-Geral, Sr. Bruno Nova, 
contribuiu com a fala da Coordenadora observando que os 
projetos podem ser totalmente distintos, um projeto pode 
refletir no aumento da tarifa, outro não, e isso cabe à gestão 
escolher, já que esta não apresentou as balizas. Alana 
informa que no desenvolvimento dos estudos, compete à 
Administração identificar o que lhe convém, pois poderá 
receber diversas soluções tecnológicas de modernização 
do equipamento já existente (projeto Brownfield), ou, a 
construção de um novo terminal: projeto greenfield. 
Informa, que dentre as soluções que receber, também será 
considerado pela proponente o retorno financeiro, que 
estará atrelado à condição econômico-financeira e a 
viabilidade do projeto.  

Concluindo sua fala, a Sra. Alana, explica que após a 
deliberação da pauta pelos Conselheiros, apresentará o 
Termo de Autorização já finalizado e solicita ao Procurador a 
avaliação do documento; dos critérios de desempate; da 
escolha dos modelos jurídicos; técnicos; econômicos, 
dentre outros, porque a análise e a escolha das soluções 
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dependem também, de um parâmetro para sua escolha.  

O Procurador chama a atenção dos demais conselheiros 
para o fato destes estudos não gerarem nenhum tipo de 
direito ou de reembolso para a empresa desenvolvedora, 
com relação aos custos que terão com os estudos. Esse 
ressarcimento será apenas para aquela, que por acaso, 
venha a ter o seu projeto aceito. Desta maneira, cabe aos 
conselheiros, neste momento, autorizar aos interessados, 
que de forma espontânea, visem apresentar estudos. 
Lembrando que é a gestão, juntamente com a equipe 
técnica, que definirá o que é melhor para o Município, dentro 
dos critérios técnicos que a Coordenação apresentará, e 
que, posteriormente, será estabelecido. Neste momento, 
quanto mais participantes forem acolhidos para o estudo, 
mais transparente e mais amplo ficará o processo, portanto, 
melhor para o município. Finalizando sua fala, manifestou-
se no sentido de acolher as três propostas, sem nenhuma 
restrição. 

Em seguida, a Sra. Alana informa que a questão do 
ressarcimento dos estudos já está contemplada no termo de 
autorização e solicita ao Procurador uma opinião sobre o 
prazo sugerido dos 90 dias, com prorrogação de mais 30 
dias. O Procurador afirma que o prazo sugerido pela 
Coordenação é aceitável, pelo fato de estar próximo ao que 
as empresas solicitaram, e que a gestão em 90 dias, terá um 
marco para avaliação do processo.

Retomando a palavra, a Sra. Alana relembra que 
apresentou um estudo de benchmarking para o CGPPP, 
aonde o prazo que as empresas do setor vêm praticando, 
com relação aos estudos, varia em média de 90 a 120 dias.

Após observação, Dr. Bruno afirma que o CGPPP possui 
como fundamentação dois critérios objetivos que justificam 
os prazos: o benchmarking e a proposição realizada pelas 
empresas requerentes.

O Presidente traz novamente a preocupação com o prazo, 
já que os estudos serão entregues em novembro e, a partir 
daí, ainda haverá o processo licitatório. Desta forma, ele 
pergunta quem assumirá o Terminal. 

Após ser questionada, Alana informa, novamente, que o 
tempo de 90 dias é considerável, porém, a prorrogação se 
dá caso a gestão não consiga atender as demandas de 
informações para subsidiar as empresas na construção de 
seus estudos. E que, quando da autorização dos 
respectivos estudos, as empresas aterão para apresentar 
as metas, plano de trabalho, cronograma e os prazos de 
entrega, sendo estes, condição para autorização. E 
reafirma que desde o início do ano, a Coordenação 
juntamente à SESP buscam soluções para gerir o terminal, 
no intermédio entre a desmobilização e a nova concessão 
do Terminal.  Informa que a Comissão de Desmobilização 
vem tendo reuniões semanais com a Coordenação, e que já 
oficializaram a SEFAZ, buscando instruções para o 
recebimento e o repasse das tarifas. Conta que estão 
buscando todos os meios para que resguardem a gestão 
em todos os sentidos e, se a gestão tiver que operar o 
sistema, a equipe técnica saberá o que fazer.

O Secretário da SEFAZ e Conselheiro, Sr. Joaquim Bahia, 
se manifesta em concordância com a exposição da 

Coordenadora e diz que o tema está bem compreendido e 
segue as manifestações de Dr. Bruno.

A Secretária da SEDUR, Sra. Andrea Montenegro, 
concorda também com os requisitos e as sugestões 
trazidos pela Coordenação e, solicita atenção ao 
planejamento da administração direta do Terminal 
Rodoviário, acreditando que deve que ser encarado como 
ação de governo, e que todas as Secretarias envolvidas 
devam participar através da liderança da Secretária da 
SESP, Sra. Arlene Rocha.
 
Alana reforça que este trabalho de planejamento está sendo 
feito desde o início do ano e a Secretária Arlene 
complementa sua fala afirmando que acompanha o trabalho 
da equipe de desmobilização e, que a SESP, assim que 
necessário for, estará preparada para a administração 
direta do Terminal Rodoviário. 

Ressaltando a preocupação do Presidente, o Procurador 
pede a preparação da gestão para operar o Terminal 
Rodoviário e sugere a manutenção do prazo estabelecido 
para os estudos, já que este foi proposto pelas próprias 
interessadas e é o estabelecido como prática do mercado. 
Desta forma, será assegurada a qualidade dos estudos, já 
que a nova concessão irá perdurar no município durante 
muitos anos.

Ultrapassados estes pontos, o Presidente questiona aos 
demais participantes sobre o cumprimento da pauta e, após 
confirmação por parte dos Conselheiros, passou-se à 
deliberação pelo CGPPP, tendo sido acordado, por 
unanimidade, a autorização da publicação do Termo de 
Autorização de Estudos para as três empresas 
proponentes: RIERA Empreendimentos, SINART e 
Consórcio EGL/CPC/MRA.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada 
a Reunião, sendo lavrada a presente ata por mim, Regina 
Estevam, secretária executiva do CGPPP, que lida e 
achada conforme, segue assinada pelo Presidente e 
demais interessados.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

JOAQUIM J. BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE

BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

ALANA GONZALES TINOCO
COORDENADORA DAS PPP´S E CONCESSÕES

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REGINA ESTEVAM MARGARIDA
SECRETÁRIA EXECUTIVA
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