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O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 1310/2021,

RESOLVE
 
CONCEDER ao (a) servidor (a) TATIANE ARAUJO DE 
SANTANA MARTINS, matricula 63716, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Assistente Social, lotado (a) na 
Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio refrente ao 
quinquênio aquisitivo de 16/09/2014 a 23/10/2019 pelos períodos 
fracionados de 01 (um) mês, a partir de 01 de Agosto de 2022, 01 
(um) mês, a partir de 03 de Outubro de 2022, 01 (um) mês, a 
partir de  01 de Março de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0869/2022
DE 20 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 943/2022,

RESOLVE
 
CONCEDER ao (a) servidor (a) NELSON GABRIEL DE JESUS 
FILHO, matricula 8087, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Auditor Fiscal, lotado (a) na Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses referente ao quinquênio aquisitivo de 15/01/2010 a 

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2022

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

EXONERAR JOSÉ MATOS DOS REIS, matrícula 832723, 
do cargo de Secretário, símbolo GES I, da estrutura da 
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN, em 01 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2022

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

NOMEAR DILSON MAGALHÃES ALVES JUNIOR no 
cargo de Secretário, símbolo GES I, da estrutura da 
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN, em 02 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

PORTARIA Nº 0867/2022
DE 18 DE JULHO DE 2022



Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
02 de Agosto de 2022 - Ano XX
Nº 1961 - Página 02 de 16

14/01/2015, a partir de  01 de Agosto de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0870/2022
DE 26 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 935/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ERIKA DE SÁ TEIXEIRA, 
matricula 60736, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Fisioterapeuta, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio refrente ao quinquênio 
aquisitivo de 10/01/2015 a 09/01/2020 pelos períodos 
fracionados de 01 (um) mês, a partir de 11 de Agosto de 2022, 01 
(um) mês, a partir de 03 de Julho de 2023, 01 (um) mês, a partir 
de  02 de Janeiro de 2024.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0871/2022
DE 20 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 854/2022,

RESOLVE
 
CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA JOSELITA VIEIRA 
BATISTA, matricula 61488, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Agente de Combate as Endemias, lotado 
(a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
28/04/2015 a 17/07/2020, a partir de  08 de Agosto de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  20 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0881/2022
DE 22 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 2188/2021,

RESOLVE
 
CONCEDER ao (a) servidor (a) MARISE TAVARES SILVA, 
matricula 60428, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, Licença Prêmio refrente ao quinquênio 
aquisitivo de 11/05/2014 a 10/05/2019, pelos períodos 
fracionados de 02 (dois) meses, a partir de 10 de Agosto de 2022 
e 01 (um) mês, a partir de  01 de Março de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 0859/2022
DE 26 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que 
delega competência a Secretaria da Administração, com fulcro 
no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei 
Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer 
Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,              
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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais para a 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo nº 1069/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ALISON SOARES DE SOUZA, 
matricula 60153, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na 
Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio refrente ao 
quinquênio aquisitivo de 05/01/2014 a 04/01/2019 pelos períodos 
fracionados de 01 (um) mês, a partir de 08 de Agosto de 2022, 01 
(um) mês, a partir de 01 de Novembro de 2022, 01 (um) mês, a 
partir de  01 de Março de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 0899/2022
DE 26 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1116/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VERIDIANE DOS 

SANTOS SOUZA, matricula 61950, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Tec. Em Enfermagem, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 23/11/2015 a 05/12/2020, a partir 

de  08 de Agosto de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 49/2022
DE 01 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais 
o c u p a n t e s  d e  c a r g o s  d e  
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 
nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e demais 
alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de revisão 
da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supracitadas, 
aos Servidores abaixo relacionados, 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 dos Servidores.

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 01 DE AGOSTO DE 
2022. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

SERVIDOR 
CADASTR

O 
CARGO ADMISSÃO 

ESTABILID
ADE 

SECRETA
RIA 

LAÍSA DOS SANTOS DE 
MELO NEPOMUCENO 

831995 ARQUITETA 16/07/2019 16/07/2022 SEDUR 

PATRICIA MANUELA DE 
JESUS COUTINHO 

832031 ADMINISTRADORA 16/07/2019 16/07/2022 SEDAP 

 



Nome Inscrição RG SITUAÇÃO 

MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS 

 
ATENCONSDEN

T202267 
 

1149453656 

 
Recurso indeferido, 

Candidato 
desclassificado 

conforme Edital Nº 
1940 - 2º Caderno 
de 04 de Julho de 

2022. 

 

Nome Inscrição RG SITUAÇÃO 

CRISLEIDE SANTOS DE JESUS  ENF30H2022677 0713539259 
 

Recurso indeferido 

GERLANGE DA SILVA SANTOS ENF30H2022550 0844309079 
 

Recurso indeferido 

GLEICE DA SILVA MUNIZ ENF30H2022383 
 

1150542004 
 

Recurso indeferido 

ISABELE DOS SANTOS DE JESUS ENF30H2022521 0945129815 
 

Recurso indeferido 
MARCELE CAVALCANTE DE 
ALMEIDA SANTOS 

ENF30H202210 856408409 
 

Recurso indeferido 
NADJA CERQUEIRA SOUZA 

ANDRADE 
ENF30H202225 0781622891 

 
Recurso indeferido 

 

Nome Inscrição RG SITUAÇÃO 

ANA CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA ENF40H2022640 0661664384 
 
Recurso indeferido 

DANIELLE DOS SANTOS CAMPOS ENF40H2022662 1489606181 
 
Recurso indeferido 

EDLA SANTOS DUARTE ANTUNES ENF40H2022450 0933694253 
 
Recurso deferido  

ELISABETE BARBOSA CORDEIRO 
SOARES 

ENF40H2022902 1150216123 
 
Recurso deferido 

ISABEL AMERICA SANTIAGO ENF40H2022703 1136317589 
 
Recurso indeferido 

KARINA MARA BRANDAO TELES 
BARBOSA ANDRADE 

ENF40H2022795 
 
1136960430 

 
Recurso indeferido 

 

Nome Inscrição RG SITUAÇÃO 

Jemima Lima de Oliveira ODONTO20H2022120 1429709995 
 
Recurso indeferido 

 

Nome Inscrição RG SITUAÇÃO 

Amanda Carolina Damasceno 
Santos 

ODONTO40H20222
9 

1569311765 

 
Recurso indeferido, 

Candidato 
desclassificado 

conforme Edital Nº 
1940 - 2º Caderno 
de 04 de Julho de 

2022. 

 

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO TEMPORÁRIA: Enfermeiro 40h

FUNÇÃO TEMPORÁRIA: Odontólogo 20h

FUNÇÃO TEMPORÁRIA: Odontólogo 40h

Camaçari-BA, 02 de Agosto de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

FERNANDA CAPINAN CERQUEIRA DOS PRAZERES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO

PORTARIA Nº 104/2022
17 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 
q u e  c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  
nº02235.22.09.461.2021, de 21 de setembro 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, a 
NORDESTE CEMITERIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
32.118.016/0001-90, com sede na Avenida Noide Ferreira 
de Cerqueira, 7117, Lote 16, Quadra A, CEP 44.082-225 
Bairro/Distrito Lagoa Salgada, Feira de Santana/BA, para 

S
E

S
A

U

SECRETARIA DA SAÚDE

EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS 
APÓS AVERIGUAÇÃO PRESENCIAL DA 

AUTODECLARAÇÃO DE 
AFRODESCENDENTE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
EDITAL Nº 002/2022 – SESAU

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE nos termos 
estabelecidos no Edital de Processo Seletivo Simplificado 
nº 002/2022, TORNA PÚBLICO o RESULTADO DOS 
R E C U R S O S  D A  A V E R I G U A Ç Ã O  D A  
AUTODECLARAÇÃO DE AFRODESCENTENDE para 
contratação temporária de excepcional interesse público 
de profissionais para desempenhar atividades no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO ÚNICO, RESULTADO 
DOS RECURSOS APÓS A AVERIGUAÇÃO DA 
AUTODECLARAÇÃO DE AFRODESCENDENTE do 
Edital nº 002/2022;

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Camaçari-BA, 02 de Agosto de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

FERNANDA CAPINAN CERQUEIRA DOS PRAZERES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO ÚNICO – RESULTADO DOS RECURSOS 
APÓS A AVERIGUAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE 

AFRODESCENDENTE

FUNÇÃO TEMPORÁRIA: Atendente de Consultório 
Dentário 40h

FUNÇÃO TEMPORÁRIA: Enfermeiro 30h
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a instalação de um cemitério, nas coordenadas UTM SAD 
69:8579891 S/ 575508 E, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
implantar e apresentar a SEDUR projeto de drenagem que 
assegure o escoamento superficial das águas pluviais, a 
fim de evitar o assoreamento dos corpos d´água e o 
carreamento do solo superficial para as partes baixas do 
terreno. Prazo: 60 dias; II. implantar e apresentar à 
SEDUR, projeto paisagístico para o empreendimento, 
contemplando um. Prazo: 45 dias; III. Informar à CLA/ 
SEDUR, qual proteção será utilizada para manter a 
cobertura vegetal permanentemente verde. Prazo: 30 
dias; IV. Adotar os seguintes procedimentos na remoção 
da cobertura vegetal para executar a atividade: a) suprimir 
a vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 
avança na área; b) em hipótese alguma deverá fazer uso 
de queimadas para remoção da vegetação; c) replantar 
sempre que possível, em áreas adjacentes, as espécies 
arbóreas retiradas; V. priorizar a contratação da mão de 
obra local, a f im de minimizar os impactos 
socioeconômicos, além do conhecimento das 
particularidades da região pelos mesmos; VI. recolher todo 
lixo gerado no local e encaminhá-lo para a unidade de 
tratamento devidamente licenciada, ficando proibida a 
queima e/ou deposição aleatória; VII. apresentar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, devendo 
atualizá-lo anualmente ou sempre que houver 
modificações que impliquem em alterações do mesmo. 
Prazo: 60 dias;. VIII. apresentar à CLA/ SEDUR os laudos 
do monitoramento da qualidade da água do poço, com a 
devida interpretação dos resultados, contemplando os 
parâmetros: pH, DBO, turbidez, cor, alcalinidade, cloretos, 
ferro total, matéria orgânica, condutividade, dureza (cálcio, 
magnésio e total), nitrogênio total, sólidos suspensos, 
nitratos, coliformes (fecais e totais) e contagem 
bacteriológica, com o intuito de detectar possíveis 
contaminações causadas por constituintes presentes no 
necro - chorume. IX. Projetar e implantar rede de 
drenagem pluvial adequadamente, dotando-as de caixas 
de passagem, canaletas e dissipadores de energia, 
mantendo – a desobstruída, de maneira a evitar futuros 
alagamentos na área e entorno; X. adotar as seguintes 
medidas quanto à saúde e segurança dos trabalhadores: 
a) elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador 
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas 
de caráter coletivo (envolvendo treinamento e 
capacitação), conforme normas definidas pelos 
Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego; b) adotar 
quando necessárias medidas de correção, na seguinte 
ordem de prioridade: 1) eliminação da fonte de risco; 2) 
controle do risco na fonte; 3) controle do risco no meio 
ambiente de trabalho; 4) proteção individual, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de EPI, 
estes contemplados, quando as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem 
completa proteção contra os riscos de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho; XI. cumprir todas as 
ações propostas para a proteção ambiental, além do 
monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 
Caracterização do Empreendimento - RCE; XII. manter em 
seus arquivos, documentação comprobatória referente à 
destinação final dos corpos exumados.; XIII. Os resíduos 
sólidos relacionados à exumação dos corpos, tais como 
urnas e material descartável (luvas, sacos plásticos, etc.) 

deverão ter, preferencialmente, o mesmo tratamento dado 
aos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde, 
devendo atender a Resolução CONAMA nº 05/93; XIV. 
otimizar os acessos, já existentes, com melhoramentos, 
sinalização e ampliação; XV. não constituir ameaça a 
tranquilidade da população vizinha nem comprometer o 
desenvolvimento urbano da região; 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 a análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia 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 dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo.

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

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

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 140/2022
19 DE JULHO DE 2022

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 
02692.22.09.743.2021, de 14 de Julho de 2022.

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO , válida pelo prazo de 01 (um) ano, à 
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ILHABELLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob Nº 36.490.400/0001-70, com sede na 
Avenida Santos Dumont, Nº 1883, Aero espaço 
empresarial, sala 533, Lauro de Freitas, Bahia, para 
implantação de Empreendimento Pluriresidencial, do tipo 
Vilage, denominado de ITACIMIRIM ILHA BELA, em uma 
área total de 15.378,32 m², subdividido em 111 unidades, a 
saber: A área está situada no Loteamento prolongamento 
da Colônia de Férias Santa Maria, Quadra P, Lote 02-B, 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, Camaçari - BA, na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 2 e na Zona de 
Interesse Paisagístico – ZPIP da Macrozona Urbana de 
Itacimirim – MG-ZU.4, conforme Lei Municipal n° 866, de 
11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008 A área do projeto está localizada na Ilha 
do Meio, Itacimirim – Camaçari – BA.

A região possui domínio do Bioma Mata Atlântica, em uma 
área específica de intervenção de 1,5 ha, composto 111, 
numa área total de 15.378,32 m², área verde, vias de 
acesso e área a ser preservada em estágio inicial de 
regeneração, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: 

I - Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias o Plano 
de Manejo da Fauna Silvestre, para área requerida; 
apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto 
paisagístico e levantamento das espécies arbustivas e 
herbáceas com avaliação do potencial paisagístico das 
espécies;
II - Implantar o paisagismo, aprovado pela SEDUR, 
utilizando de espécies nativas autóctones e indivíduos 
vegetais resgatados na área do empreendimento; 
III - Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, para 
aprovação, plano de resgate da flora a ser executado antes 
da supressão, visando resgatar as espécies adequadas 
para serem utilizadas no projeto paisagístico e 
revegetação da APP; 
IV - Apresentar, em até 90 (noventa) dias para aprovação 
da CLA/SEDUR, e executar, Projeto de revegetação da 
APP na proporção de 2 para 1 (o dobro da APP incidente à 
área em tela) com cronograma de execução de plantio e 
manutenção, por no mínimo 2 anos, como medida 
compensatória pela supressão da vegetação, utilizando 
indivíduos e resgatados da supressão e mudas de 
espécies autóctones com altura a partir de 1,5 m, sendo 
que esta deve ser previamente acordada por esta 
CPA/SEDUR; 
V - Apresentar à CLA/SEDUR, relatório de execução da 
revegetação a cada atividade realizada, durante 2 anos; 
VI - Realizar o manejo das macrófitas aquáticas com o 
objetivo de reestabelecer o espelho d`água da Lagoa de 
Itacimirim no trecho correspondente a área do 
empreendimento, com a revitalização de 15.378,32 m²de 
espelho d`água, seguindo a legislação ambiental 
pertinente e sob orientações da CLA/SEDUR; VII - 
Realizar tratamento fitossanitário na vegetação que não 
será suprimida encontrada na área do empreendimento; 
VIII - após o término das atividades de supressão, deverá 
ser encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) 
dias, relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação efetivamente 
suprimida, sinal ização das áreas protegidas, 
comprovação da utilização do material vegetal, da 

destinação do material lenhoso, do afugentamento da 
fauna e do resgate da flora.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 1,69 m³; 

Art. 3º - Esta Autorização está vinculada a Licença 
Ambiental Simplificada emitida mediante a Portaria 
097/2022 de 16/05/2022; 

Art. 4º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma. 

Art. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da autorização ambiental descumprir 
os prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações. 

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 19 DE 
JULHO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N°141/2022
DE 20 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre  a  aprovação do 
remembramento de duas áreas de 
terrenos próprios designados como U1 
da Loteamento Alphaville Guarajuba - 
Fase 01 e W2 do Loteamento Alphaville 
Guarajuba - Fase 02, situados na 
Fazenda Genipabu, em Guarajuba,  no 
Distrito de Monte Gordo, neste 
município, medindo 1.294,46 m² e 
4.124,29 m² respectivamente, que serão 
unificados em uma Área Resultante W2 e 
redividido para criação de 06 (seis) 
novos lotes,  mais área verde,  
identificados como Lote 01, com área de 
889,46 m², Lote 02 com área de 847,21 
m², Lote 03 com área de 847,21 m², Lote 
04 com área de 847,21 m², Lote 05 com 
área de 847,21 m², Lote 06 com área de 
1.020,02 m² e Área Verde 40 com área de 
120,43 m²,  na forma que indica:
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00661.22.09.340.2022, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de duas áreas de 
terrenos próprios designados como U1 da Loteamento 
Alphaville Guarajuba - Fase 01 e W2 do Loteamento 
Alphaville Guarajuba - Fase 02, situados na Fazenda 
Genipabu, em Guarajuba,  no Distrito de Monte Gordo, 
neste município, medindo 1.294,46 m² e 4.124,29 m², 
respectivamente, registrados no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício sob matrículas de n°49.850 e 55.120, 
e inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal sob número 
2044558 e 2048766, que serão unificados em uma Área 
Resultante denominada W2 com área de 5.418,21 m², que 
será redividido para criação de 06 (seis) novos lotes, mais 
área verde, identificados como Lote 01, com área de 
889,46 m², Lote 02 com área de 847,21 m², Lote 03 com 
área de 847,21 m², Lote 04 com área de 847,21 m², Lote 05 
com área de 847,21 m², Lote 06 com área de 1.020,02 m² e 
Área Verde 40 com área de 120,43 m². 

Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
propriedade da MELIÁ BRASIL EMPREENDIMENTO 
ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 2 SPE LTDA, inscrito no 
CNPJ sob n° 39.594.461/0001-75 e MELIÁ BRASIL 
EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 1 
SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 32.970.706/0001-72.

Art. 2° - A situação atual das áreas a serem remembradas 
está assim descrita:

ÁREA U1

A descrição tem início num ponto de coordenada 
N=8598414.27 e X=598181.80, situado no alinhamento da 
Alameda Mucuri, junto à divisa da Via de Pedestre 10, de 
quem da rua olha para a área; deste ponto segue em curva 
pelo alinhamento da Alameda Mucuri numa distância de 
7,35m, até o ponto de coordenada N=8598411.18 e 
E=598188.36; daí segue em curva pelo alinhamento da 
Alameda Mucuri numa distância de 96,79m, até o ponto de 
coordenada N= 8598335.24 e E= 598247.60; daí segue 
em curva pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu numa 
distância de 16,73m, até o ponto de coordenada N= 
8598333.06 e E = 598261.86; daí segue em reta pelo 
alinhamento da Alameda Paraguaçu numa distância de 
15,93m, até o ponto de coordenada N= 8598344.24 e E= 
598273.20; daí deflete à esquerda e segue em reta numa 
distância de 124,68m, confrontando com o Lote 01 da 
Quadra W2, até o ponto de coordenada N= 8598423.73 e 
E= 598177.15; daí deflete à esquerda e segue em reta 
numa distância de 0,80m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 02, até o ponto de coordenada 
N= 8598423.17 e E= 598176.58; daí segue em reta numa 
distância de 2,54m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 02, até o ponto de coordenada 
N= 8598421.38 e E= 598174.77; daí deflete à esquerda e 

segue em reta numa distância de 10,00m, confrontando 
com a Via de Pedestre 10, até o ponto onde teve início esta 
descrição, encerrando uma área de 1.294,46 m².

ÁREA W2

A descrição tem início num ponto de coordenada N= 
8598357.54 e E= 598286.71, situado no alinhamento da 
Alameda Paraguaçu, junto à divisa da Área Verde 01, de 
quem da rua olha para a área; deste ponto segue em curva 
pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu numa distância 
de 0,95m, até o ponto de coordenada N= 8598356.87 e E= 
598286.03; daí segue em reta pelo alinhamento da 
Alameda Paraguaçu numa distância de 18,00m, até o 
ponto de coordenada N= 8598344.24 e E= 598273.20; daí 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 
124,69m, confrontando com o Lote 01 da Quadra U1, até o 
ponto de coordenada N= 8598423.73 e E= 598177.15; daí 
deflete à direita e segue em reta segmentada numa 
distância de 45,15m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 01, até o ponto de coordenada 
N= 8598447.19 e E= 598215.60; daí deflete à direita e 
segue em curva numa distância de 115,02m, confrontando 
com a Área Verde 01, até o ponto onde teve início esta 
descrição, encerrando uma área de 4.124,29 m².

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

ÁREA RESULTANTE W2

A descrição tem início num ponto de coordenada 
N=8598414.27 e X=598181.80 situado no alinhamento da 
Alameda Mucuri, junto à divisa da Via de Pedestre 10, de 
quem da rua olha para a área; deste ponto segue em curva 
pelo alinhamento da Alameda Mucuri numa distância de 
7,35m, até o ponto de coordenada N=8598411.18 e 
E=598188.36; daí segue em curva pelo alinhamento da 
Alameda Mucuri numa distância de 96,79m, até o ponto de 
coordenada N= 8598335.24 e E= 598247.60; daí segue 
em curva pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu numa 
distância de 16,73m, até o ponto de coordenada N= 
8598333.06 e E= 598261.86; daí segue em reta pelo 
alinhamento da Alameda Paraguaçu numa distância de 
15,93m, até o ponto de coordenada N= 8598344.24 e E= 
598273.20; daí segue em reta pelo alinhamento da 
Alameda Paraguaçu numa distância de 18,00m, até o 
ponto de coordenada N= 8598356.87 e E= 598286.03; daí 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu 
numa distância de 0,95m, até o ponto de coordenada N= 
8598357.54 e E= 598286.71; daí deflete à esquerda e 
segue em curva numa distância de 115,02m, confrontando 
com a Área Verde 01, até o ponto de coordenada N= 
8598447.19 e E= 598215.60; daí deflete à esquerda e 
segue em reta segmentada numa distância de 45,15m, 
confrontando com a Área de Preservação Permanente 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598423.73 e E= 
598177.15; daí segue em reta numa distância de 0,80m, 
confrontando com a Área de Preservação Permanente 02, 
até o ponto de coordenada N= 8598423.17 e E= 
598176.58; daí segue em reta numa distância de 2,54m, 
confrontando com a Área de Preservação Permanente 02, 
até o ponto de coordenada N= 8598421.38 e E= 
598174.77; daí deflete à esquerda e segue em reta numa 
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distância de 10,00m, confrontando com a Via de Pedestre 
10, até o ponto onde teve início esta descrição, encerrando 
uma área de 5.418,21 m².

Art. 4° - A área resultante do remembramento será 
desmembrada nos seguintes lotes:

ÁREA RESULTANTE W2

LOTE 01 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598330.49 e E = 598254.97, situado no 
alinhamento da Alameda Paraguaçu, junto à divisa com a 
Área Verde 40, de quem da rua olha para a área; deste 
ponto segue em curva pelo alinhamento da Alameda 
Paraguaçu numa distância de 9,16m, até o ponto de 
coordenada N= 8598335.24 e E= 598247.60; daí segue 
em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri numa 
distância de 16,46m, até o ponto de coordenada N= 
8598349.53 e E= 598239.44; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 45,00m, confrontando com o 
Lote 02, até o ponto de coordenada N= 8598372.99 e E= 
598277.84; daí deflete à direita e segue em curva numa 
distância de 14,70m, confrontando com a Área Verde 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598360.28 e E= 
598285.21; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 42,45m, confrontando com a Área Verde 40, 
até o ponto onde teve início esta descrição, encerrando 
uma área de 889,46 m².

LOTE 02 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598349.53 e E= 598239.44, situado no 
alinhamento da Alameda Mucuri, junto à divisa esquerda 
do Lote 01, de quem da rua olha para o lote; deste ponto 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri 
numa distância de 17,43m, até o ponto de coordenada N= 
8598364.11 e E= 598229.89; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 45,00m, confrontando com o 
Lote 03, até o ponto de coordenada N= 8598389.92 e E= 
598266.76; daí deflete à direita e segue em curva numa 
distância de 20,23m, confrontando com a Área Verde 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598372.99 e E= 
598277.84; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 45,00m, confrontando com o Lote 01, até o 
ponto onde teve início esta descrição, encerrando uma 
área de 847,21 m².

LOTE 03 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598364.11 e E= 598229.89, situado no 
alinhamento da Alameda Mucuri, junto à divisa esquerda 
do Lote 02, de quem da rua olha para o lote; deste ponto 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri 
numa distância de 17,43m, até o ponto de coordenada N= 
8598378.07 e E= 598219.46; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 45,00m, confrontando com o 
Lote 04, até o ponto de coordenada N= 8598406.12 e E= 
598254.65; daí deflete à direita e segue em curva numa 
distância de 20,23m, confrontando com a Área Verde 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598389.92 e E= 
598266.76; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 45,00m, confrontando com o Lote 02, até o 
ponto onde teve início esta descrição, encerrando uma 
área de 847,21 m².

LOTE 04 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598378.07 e E= 598219.46, situado no 
alinhamento da Alameda Mucuri, junto à divisa esquerda 
do Lote 03, de quem da rua olha para o lote; deste ponto 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri 
numa distância de 17,43m, até o ponto de coordenada N= 
8598391.35 e E= 598208.18; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 45,00m, confrontando com o 
Lote 05, até o ponto de coordenada N= 8598421.53 e E= 
598241.56; daí deflete à direita e segue em curva numa 
distância de 20,23m, confrontando com a Área Verde 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598406.12 e E= 
598254.65; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 45,00m, confrontando com o Lote 03, até o 
ponto onde teve início esta descrição, encerrando uma 
área de 847,21 m².

LOTE 05 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598391.35 e E= 598208.18, situado no 
alinhamento da Alameda Mucuri, junto à divisa esquerda 
do Lote 04, de quem da rua olha para o lote; deste ponto 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri 
numa distância de 17,29m, até o ponto de coordenada N= 
8598403.80 e E= 598196.20; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 45,00m, confrontando com o 
Lote 06, até o ponto de coordenada N= 8598436.20 e E= 
598227.44; daí deflete à direita e segue em curva numa 
distância de 20,37m, confrontando com a Área Verde 01, 
até o ponto de coordenada N= 8598421.53 e E= 
598241.56; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 45,00m, confrontando com o Lote 04, até o 
ponto onde teve início esta descrição, encerrando uma 
área de 847,21 m².

LOTE 06 – A descrição tem início num ponto de 
coordenada N= 8598403.80 e E= 598196.20, situado no 
alinhamento da Alameda Mucuri, junto à divisa esquerda 
do Lote 05, de quem da rua olha para o lote; deste ponto 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Mucuri 
numa distância de 10,77m, até o ponto de coordenada N= 
8598411.18 e E= 598188.36; daí segue em curva pelo 
alinhamento da Alameda Mucuri numa distância de 7,35m, 
até o ponto de coordenada N= 8598414.27 e E= 
598181.80; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 10,00m, confrontando com a Via de Pedestre 
10, até o ponto de coordenada N= 8598421.38 e E= 
598174.77; daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 2,54m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 02, até o ponto de coordenada 
N= 8598423.17 e E= 598176.58; daí segue em reta numa 
distância de 0,80m, confrontando com a Área de 
Preservação Permanente 02, até o ponto de coordenada 
N= 8598423.73 e E= 598177.15; daí segue em reta 
segmentada numa distância de 45,15m, confrontando com 
a Área de Preservação Permanente 01, até o ponto de 
coordenada N= 8598447.19 e E= 598215.60; daí deflete à 
direita e segue em curva numa distância de 16,15m, 
confrontando com a Área Verde 01, até o ponto de 
coordenada N= 8598436.20 e E= 598227.44; daí deflete à 
direita e segue em reta numa distância de 45,00m, 
confrontando com o Lote 05, até o ponto onde teve início 
esta descrição, encerrando uma área de 1.020,02 m².
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ÁREA VERDE 40

A descrição tem início num ponto de coordenada N= 
8598357.54 e E= 598286.71, situado no alinhamento da 
Alameda Paraguaçu, junto à divisa da Área Verde 01, de 
quem da rua olha para a área; deste ponto segue em curva 
pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu numa distância 
de 0,95m, até o ponto de coordenada N= 8598356.87 e E= 
598286.03; daí segue em reta pelo alinhamento da 
Alameda Paraguaçu numa distância de 33,92m, até o 
ponto de coordenada N= 8598333.06 e E= 598261.86; daí 
segue em curva pelo alinhamento da Alameda Paraguaçu 
numa distância de 7,57m, até o ponto de coordenada N= 
8598330.49 e E= 598254.97; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 42,45m, confrontando com o 
Lote 01 da Quadra W2, até o ponto de coordenada N= 
8598360.28 e E= 598285.21;  daí deflete à direita e segue 
em curva numa distância de 3,12m, confrontando com a 
Área Verde 01, até o ponto onde teve início esta descrição, 
encerrando uma área de 120,43 m².

Art. 5º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
da Arquiteta e Urbanista Patrícia Dias Hulle, sob Registro 
de n° 00A2374404, nos termos da RRT de n° 10968541. 

Art. 6º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 20 DE JULHO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA PGM Nº 13/2022

Designa  os  representantes  da  
Procuradoria-Geral do Município para 
atuação nas Comissões Permanentes da 
Secretaria Municipal da Fazenda, nos 
termos do § 2º do art. 24 da Lei nº 
1.523/2017, com redação conferida pela 
Lei nº 1.707/2022.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.707/2022, de 
06 de janeiro de 2022, promoveu alteração da Lei 
Municipal nº 1.523/2017, especialmente em seu art. 24, 
inciso II, com a criação de 03 (três) Comissões 
Permanentes (de Atualização de Planta Genérica de 
Valores, de Atualização dos cadastros mobiliários e 
imobiliários e de Estudos de Aperfeiçoamento da 
Legislação Tributária Municipal);

CONSIDERANDO que na referida alteração legislativa 
fez-se constar, na nova redação do § 2º, que “O 
Procurador-Geral poderá designar Procurador do 
Município para participar das reuniões de todos os órgãos 
colegiados da SEFAZ, atuando no controle da legalidade, 
o qual terá direito a voz e a pedido de vista de qualquer 
assunto”;

CONSIDERANDO a importância da contribuição do órgão 
de Assessoria Jurídica para os trabalhos dos órgãos 
colegiados Municipais;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 
presente Portaria, para designar os Procuradores do 
Município nas respectivas Comissões Permanentes da 
Secretaria da Fazenda Municipal, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam designados para atuar na Comissão 
Permanente de Atualização de Planta Genérica de 
Valores:

a) Carolina Strauch de Souza – Matrícula 62962, 

como titular; e

b) Ana Beatriz Alvares Travassos – Matrícula 

64100, como suplente.

Art. 2º Ficam designados para atuar na Comissão 
Permanente de Atualização dos cadastros mobiliários e 
imobiliários:

a) Bruno Nova Silva – Matrícula 62967, como 

titular; e

b) Bruno Helásio Amorim de Oliveira – Matrícula 

62774

Art. 3º Ficam designados para atuar na Comissão 
Permanente de Estudos de Aperfeiçoamento da 
Legislação Tributária Municipal:

a) Virginia Santana Correia – Matrícula 62978, 

como titular; e

b) Daniela Augusta Santos Brandão – Matrícula 

63697, como suplente.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Camaçari-BA, 25 de julho de 2022.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
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PORTARIA Nº 14/2022
01 DE AGOSTO DE 2022

O Procurador-Geral do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Conceder a partir de 01 de agosto de 2022 o gozo de 30 
(trinta) dias de férias suspensas por  meio das Portarias nº 
05/2021 e 07/2021, ao servidor BRUNO HELÁSIO 
AMORIM DE OLIVEIRA, matrícula nº 62774, ocupante do 
cargo de Subprocurador-Geral do Município, lotado na 
Procuradoria-Geral do Município – PGM.

PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

BRUNO NOVA SILVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA NORMATIVA PGM Nº 001/2022
DE 29 DE JULHO DE 2022

Regulamenta os critérios para a dispensa 
da prática de atos e desistência de 
recursos, bem como procedimentos 
ligados às execuções e cumprimentos de 
sentença em face do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 7º da Lei Municipal n. 1.443, de 22 de junho de 2016, 
resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria Normativa regulamenta os critérios 
para a dispensa da prática de atos processuais e 
desistência de recursos, bem como procedimentos ligados 
a execuções e cumprimentos de sentença em face do 
Município de Camaçari.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA DISPENSA DA PRÁTICA DE 

ATOS PROCESSUAIS E DESISTÊNCIA DE 
RECURSOS

Art. 2º Este Capítulo fixa critérios para a dispensa da 
prática de atos processuais e para a desistência de 
recursos interpostos quando o benefício patrimonial 
almejado com o ato não atender aos critérios de 
racionalidade, de economicidade e de eficiência.

Art. 3º Nos processos que tramitam na Justiça Comum,  
Juizados Especiais Federais, Justiça Federal e na Justiça 
do Trabalho, os Procuradores do Município de Camaçari 
ficam dispensados da prática de atos processuais e 
autorizados a desistir dos recursos já interpostos quando a 
pretensão deduzida ou a decisão judicial se enquadrarem 
nas seguintes hipóteses:

I - Quando houver jurisprudência consolidada do STF e/ou 
de Tribunal superior (STJ e TST), inclusive a decorrente de 
julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável 
ao Município, com demonstrada a ausência de 
probabilidade de reversão da respectiva tese pelo 
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou 
Tribunal Superior do Trabalho;

II - Quando a pretensão deduzida ou a decisão judicial 
estiver de acordo com súmulas de Tribunais Superiores 
(STF, STJ e TST), bem como súmula vinculante do 
Supremo Tribunal Federal;

III - Quando demonstrada inexistência de probabilidade de 
êxito, já que o artigo 1.021, §4º, do Novo Código de 
Processo Civil prevê a cominação de multa em caso de 
agravo manifestamente protelatório, inadmissível ou 
improcedente, reconhecido por meio de votação unânime.

IV - Quando a decisão de inadmissão do recurso estiver 
fundada em entendimento firmado em julgamento de 
casos repetitivos, em julgamento de incidente de 
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de 
incidente de assunção de competência ou em súmulas 
comuns em matéria infraconstitucional;

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
em sede de controle difuso e tenha tido sua execução 
suspensa por Resolução do Senado Federal (art. 52, inc. 
X, da Constituição Federal de 1988) ou por ato da 
Presidência da República (artigo 1º, § 3º, do Decreto nº 
2.346, de 10 de outubro de 1997), ou tema que tenha sido 
definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido 
desfavorável à Fazenda Pública municipal em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade;

VI - quando o recurso não puder ser interposto por lhe faltar 
requisito de admissibilidade;

Art. 4º De forma excepcional, em casos específicos e 
concretos, o Procurador do Município pode solicitar 
autorização da chefia imediata para abster-se de praticar 
ato processual ou desistir de recurso interposto, nos casos 
de condenação no valor de até 10 (dez) salários mínimos, 
quando demonstrado que o benefício patrimonial almejado 
com o ato não atende aos critérios de racionalidade, 
economicidade e eficiência, considerando o valor em 
discussão, o custo de tramitação do processo ou eventual 
sucumbência recursal (art. 85, §§ 1º e 11, do Código de 
Processo Civil).

Parágrafo único. Em relação aos processos em fase de 
execução, os valores indicados no art. 4º correspondem à 
quantia total cobrada na execução, incluindo-se custas e 
despesas processuais e honorárias advocatícios, quando 
já definidos..

Art. 5º Nas hipóteses de dispensa de recurso disposta 
nesta portaria, em relação ao capítulo de honorários 
advocatícios, fica dispensado o recurso quando houver 
condenação do Município de Camaçari em honorários 
advocatícios por reconhecimento da procedência do 
pedido, desde que fixado em respeito ao princípio da 
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razoabilidade e dentro dos parâmetros estabelecidos com 
base no CPC. 

Art. 6º Nas hipóteses previstas no art. 4º, cabe ao 
Procurador do Município responsável pelo processo, 
considerando as peculiaridades do caso, solicitar parecer 
técnico ao contador vinculado à Prefeitura ou 
manifestação da Secretaria respectiva.

Art. 7º Em caso de ações coletivas ou de litisconsórcio 
ativo, os valores e os percentuais indicados no art. 4º são 
aferidos em relação a cada autor, substituído ou 
exequente.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às 
execuções plúrimas, desmembradas de ações coletivas.

Art. 8º A caracterização das hipóteses previstas nesta 
portaria não afasta o dever de contestar, recorrer ou 
impugnar especificamente nos seguintes casos:
I - incidência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 
337 do CPC;
II - prescrição ou decadência;
III - existência de controvérsia acerca da matéria de fato 
não relacionada diretamente aos valores ou cálculos 
apresentados pela parte ou pelo juízo;
IV - ocorrência de pagamento administrativo;
V - existência de acordo entre as partes, judicial ou 
extrajudicial;
VI- verificação de circunstâncias específicas do caso em 
concreto que possam modificar ou extinguir a pretensão da 
parte adversa;
VII – verificação de outras questões ou incidentes 
processuais que possam implicar a extinção da ação.

Art. 9º Os Coordenadores das Procuradorias 
Especializadas poderão identificar situações que, mesmo 
se enquadrando nas hipóteses de dispensa de atuação e 
de desistência de recursos previstas neste Capítulo, 
justifiquem a interposição de recurso.

§ 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, os Procuradores 
do Município atuarão no processo, praticando todos os 
a t o s  n e c e s s á r i o s  à  d e f e s a  d o  M u n i c í p i o ,  
independentemente dos valores envolvidos, quando as 
peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, 
como nas situações de abuso de direito pela parte autora e 
de alta probabilidade de êxito da tese de defesa do 
Município.

§ 2º Excetuam-se da possibilidade de dispensa de recurso, 
as situações e casos de matérias específicas que, nada 
obstante exista jurisprudência consolidada em desfavor do 
Ente Municipal, há orientação do Procurador-Geral no 
sentido de se continuar a recorrer.

§ 3º Os pedidos de dispensas previstos nesta portaria 
serão levado à apreciação da Chefia da área ou ainda, ao 
Procurador-Geral/Subprocurador-Geral, devendo o 
procurador do Município, justificar, de forma prévia e 
fundamentada, a abstenção de recurso e a desistência de 
recurso no sistema interno de controle de processos (ou na 
falta deste, por meio de em Circular Interna), em 
manifestação jurídica, expondo o motivo fático ou jurídico, 

sendo dispensados de tal medida, caso a matéria esteja 
prevista na Circular Interna Sistêmica da Procuradoria-
Geral).

§ 4º Para efeito da regra contida no parágrafo anterior, 
entende-se por prévia a manifestação apresentada à 
Chefia Imediata da área ou ao Procurador-
Geral/Subprocurador-Geral com no mínimo 05 (cinco) dias 
de antecedência para o final do prazo para apresentação 
da manifestação a qual se pretende a dispensa.

§ 5º Os pedidos de dispensas afetos aos processos 
administrativos, sob fundada argumentação e 
entendimento consolidado por esta PGM, deverão ser 
alinhados com a Procuradoria Administrativa a fim de 
evitar entendimentos conflitantes entre as áreas.

Art. 10 Na hipótese de dispensa, caberá ao Procurador 
peticionar nos autos do processo judicial, antes de 
finalizado o prazo recursal, informando acerca da não 
interposição do recurso, bem como comunicar à 
Coordenação da Procuradoria Especializada a que estiver 
vinculado o processo.

Art. 11 Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Camaçari-BA, 29 de Julho de 2022.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

PORTARIA NORMATIVA PGM Nº 002/2022
DE 29 DE JULHO DE 2022

Regulamenta o teletrabalho no âmbito da 
Procuradoria-Geral do Município de 
Camaçari/Ba e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 7631/2021, de 05 de 
outubro de 2021, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria trata da autorização de teletrabalho 
para servidores em exercício na Procuradoria-Geral do 
Município (PROGER).

Art. 2º São objetivos desta Portaria:
I - o aumento da produtividade e eficiência do trabalho e a 
melhoria dos resultados institucionais;
II - a busca da sustentabilidade orçamentária e financeira 
da PROGER;
III - a promoção da qualidade de vida do participante;
IV - contribuir para a transformação digital da PROGER.

Art. 3º Para os fins desta Portaria, considera-se 
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teletrabalho a modalidade de trabalho em que o 
cumprimento da jornada regular pelo servidor participante 
é realizado fora das dependências físicas da unidade e 
com a utilização de recursos tecnológicos, conforme 

o o definido no art. 2 , do Decreto Municipal n 7631/2021.

§ 1º O teletrabalho previsto nesta Portaria não abrange as 
atividades que, pela sua própria natureza, constituem 
trabalhos presenciais, exercido nas dependências físicas 
da PROGER.
§ 2º A execução de atividades em regime de teletrabalho 
não poderá:
I - contrariar as normas concernentes à forma de atuação, 
seja na representação judicial, na consultoria, na gestão 
corporativa ou na gestão da dívida ativa;
II - prejudicar o atendimento ao público interno e externo; 
III - comprometer as atividades para as quais seja 
necessária a presença física na unidade ou fora dela.
§ 3º Admitir-se-á atendimento com hora marcada, 
mediante encaminhamento de mensagem eletrônica para 
a unidade correspondente, com solicitação de 
agendamento e indicação das razões da urgência.
§ 4º A implementação do teletrabalho na PROGER atende 
a critérios de conveniência e oportunidade da 
Administração Pública.
§ 5º Na gestão do teletrabalho parcial, a necessidade de 
execução de atividades presenciais poderá ser atendida 
por rodízio entre os integrantes da unidade, por meio de 
regime de plantão presencial ou medida semelhante, o 
qual deverá ser definido pelo chefe da unidade.
§ 6º A adesão ao teletrabalho é facultativa, não implicando 
alteração de lotação e exercício, bem assim não gerando 
direito adquirido à permanência em tal modalidade.

Art. 4º O regime de teletrabalho parcial e integral, no 
âmbito da Procuradoria do Município, será implementado 
respeitando a permanência do bom atendimento nos 
serviços presenciais por cada Procuradoria Especializada, 
nos termos do art. 9º, da Lei Municipal nº 1.443/2016, 
observando-se um Plano de Trabalho que garanta esta 
adequação, nos termos do art. 4º, III, do Decreto Municipal 
nº 7.631/2021.

Art. 5º Fica estabelecido o rodízio, a cada 02 (dois) anos, 
caso haja na unidade outros interessados em aderir ao 
regime de teletrabalho integral.

Parágrafo único. Na hipótese de haver mais servidores 
interessados do que vagas disponíveis para o exercício em 
regime de teletrabalho, será adotado, para o rodízio, como 
critério de desempate, a antiguidade, considerando a data 
de início dos trabalhos do servidor no âmbito da PROGER 
e, no caso de servidores com início no mesmo dia, a 
preferência será dada ao servidor com maior idade.  

Art. 6º O Procurador-Geral do Município poderá, a 
qualquer tempo, suspender o regime de teletrabalho da 
Unidade, desde que verificado que não estão sendo 
alcançados os objetivos estabelecidos no art. 2º, desta 
Portaria.

§ 1º A suspensão do regime prevista no caput deste artigo 
poderá se dar sobre toda a Unidade ou apenas sobre 
determinado servidor, sendo tal ato sempre motivado pela 

constatação da causa do não atingimento dos objetivos.
§ 2º Deverá o Procurador-Geral notificar, previamente, a 
Unidade, por meio de sua chefia, ou o determinado 
servidor a ter o regime suspenso, concedendo-lhe prazo 
de 15 (quinze) dias corridos para eventual apresentação 
de justificativas para a não consecução dos objetivos.
§ 3º Na hipótese de as justificativas apresentadas pelo 
servidor ou Unidade não serem acatadas pelo Procurador-
Geral, caberá pedido de revisão ao Conselho de 
Procuradores, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a 
quem competirá, em decisão fundamentada, decidir pela 
manutenção ou suspensão do regime de teletrabalho.
§ 4º Após notificado para o retorno ao trabalho em regime 
presencial, o servidor terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da decisão do Procurador-Geral ou, na hipótese 
da interposição de recurso previsto no § 3º, da decisão do 
Conselho de Procuradores, para efetivar tal decisão, 
período no qual continuará normalmente a exercer suas 
funções e cumprir seus prazos.

Art. 7º É dever do membro que está em teletrabalho:
I - providenciar a infraestrutura física e tecnológica 
necessária à realização do teletrabalho mediante o uso de 
equipamentos e instalações que permitam o tráfego de 
informações de maneira segura e tempestiva;
II - estar disponível por todos os meios de comunicação 
disponíveis, inclusive por meio de ligações em telefone 
celular e de aplicativos de mensagens, durante o horário 
de funcionamento do órgão, para pronto atendimento de 
qualquer demanda relacionada à atividade funcional; 
III - participar de reunião presencial, desde que avisado 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, 

o osalvo nos casos de incidência do §6 , do art. 4 , do Decreto 
oMunicipal n  7631/2021, em que a participação do servidor 

será admitida por meio eletrônico.
IV - informar à chefia imediata, por meio de mensagens de 
correio eletrônico institucional individual, sobre a evolução 
do teletrabalho, como também indicar eventual 
dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou 
prejudicar o seu andamento;
V - observar as normas e os procedimentos relativos à 
segurança da informação institucional e guardar sigilo a 
respeito das informações contidas nos processos e 
documentos que lhe forem atribuídos em regime de 
teletrabalho, sob pena de responsabilidade, nos termos da 
legislação em vigor.

Art. 8º O Procurador-Geral do Município poderá autorizar, 
excepcionalmente e no interesse da Administração 
Pública, o desenvolvimento de atividades funcionais no 
exterior em regime de teletrabalho, nas seguintes 
hipóteses:
I - mudança para o exterior, na hipótese em que ao 
interessado seja concedido o direito do servidor para 
acompanhar o cônjuge ou companheiro; 
II - para realização de estudo no exterior, para fins de 
qualificação profissional, mediante comprovação de 
matrícula em curso correlato às atividades desenvolvidas 
na PROGER e pelo período de 02 (dois) anos, 
prorrogáveis por igual período.
§ 1º Os requerimentos deverão ser instruídos com:
I - documentos comprobatórios das situações previstas no 
incisos I ou II do caput;
II - manifestação do chefe da Procuradoria Especializada 
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quanto à viabilidade do desenvolvimento de atividades 
funcionais do interessado em regime de teletrabalho no 
exterior; 
§ 2º A autorização para desenvolvimento de atividades 
funcionais no exterior em regime de teletrabalho não gera 
direito adquirido e perderá a eficácia quando cessadas as 
circunstâncias que deram ensejo à permissão previstas 
nos incisos I e II do caput.

Art. 9º Será avaliada, a cada 02 (dois) anos, a 
permanência no regime de teletrabalho integral e parcial, 
contados da assinatura do plano de trabalho individual, 
prorrogáveis por igual período, sempre que for 
conveniente para a Administração Pública, nos termos do 
art. 5º, VI, do Decreto Municipal nº 7.631/2021.

CAPITULO II
DA MENSURAÇÃO OBJETIVA DE RESULTADOS

Seção I
Dos Procuradores do Município

Art. 10 O sistema de mensuração objetiva de resultados, 
previsto no art. 5º, II, do Decreto Municipal nº 7631/2021, 
não poderá:
I - abranger atividades cuja natureza exija a presença física 
do participante na subunidade ou que sejam 
desenvolvidas por meio de trabalho externo;
II - conter atividades cujos resultados não possam ser 
efetivamente mensurados; e
III - comprometer a capacidade de atendimento de setores 
que atendam ao público interno e externo.

Art. 11 O plano de trabalho, definido no Decreto Municipal 
nº 7.631/2021, deverá conter, além das demais condições 
específicas a que se submeterá o Procurador Municipal:
I - as atividades que serão desenvolvidas pelos membros, 
assessores e demais servidores da estrutura da 
Procuradoria-Geral do Município;
II - o indicador de desempenho e o critério utilizado para 
sua escolha;
III - as metas a serem alcançadas e o critério utilizado para 
sua definição;
IV - o quantitativo de vagas disponibilizadas, e o critério 
utilizado para a sua definição; e
V - a forma de atendimento às atividades presenciais.

Art. 12 O acompanhamento dos trabalhos efetivados à 
distância pelo Procurador Municipal, em regime de 
teletrabalho será realizado individual e mensalmente, por 
sua chefia imediata, mediante apresentação pelo 
Procurador Municipal, do relatório de suas atividades, já 
utilizado para Avaliação de Produtividade Funcional, que 
deverá alcançar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da 
produtividade, como condicionante para a permanência no 
regime de teletrabalho, salvo a ocorrência de situações 
excepcionais, devidamente justificadas ou reconhecidas 
pela chefia imediata.
§ 1º A meta de atendimento a demanda aos optantes pelo 
teletrabalho encontra-se regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 5679/2014, cujos parâmetros estão previstos 
no §1º do art. 4º, do referido Decreto. 
§ 2º Caso o Procurador Municipal optante do teletrabalho 
tenha produtividade abaixo de 60% (sessenta por cento), 

ser-lhe-á comunicado via e-mail funcional sobre o não 
alcance do piso mínimo condicionado ao regime escolhido, 
e quanto ao qual caberá recurso.
§ 3º O Procurador Municipal poderá completar a sua meta 
mediante a realização de tarefas especiais que lhe forem 
designadas, consoante a pontuação da Tabela “B” do 
Anexo I do Decreto Municipal nº 5.679/2014. 

Seção II
Das atividades de assessoramento 

Art. 13 As atividades de assessoramento que possam ser 
adequadamente executadas de forma remota com a 
utilização de recursos tecnológicos poderão ser realizadas 
na modalidade de teletrabalho parcial ou integral. 

Art. 14 As subunidades da Procuradoria-Geral do 
Município poderão adotar tanto o teletrabalho em regime 
de execução integral (teletrabalho integral) como o 
teletrabalho em regime de execução parcial (teletrabalho 
parcial).
Parágrafo único. A mesma atividade poderá ser 
desempenhada por diferentes regimes de execução para 
atender às peculiaridades da subunidade.

Art. 15 O Procurador-Geral do Município e os 
Procuradores efetivos estabelecerão as metas e prazos a 
serem alcançados pelos Assessores participantes do 
regime de teletrabalho, observados os parâmetros da 
razoabilidade.

Parágrafo Único. As metas e prazos referem-se a 
modelos de peças, pareceres, estudos, pesquisas e outras 
atividades a serem determinadas para o servidor neste 
regime, podendo ser enviadas por meio eletrônico.

Art. 16 A meta de desempenho dos demais servidores em 
regime de teletrabalho será, no mínimo, equivalente 
àquela estipulada para os servidores que executarem as 
mesmas atividades na respectiva Procuradoria.

Art. 17 As entregas realizadas pelos servidores em 
exercício na Procuradoria-Geral do Município deverão, em 
até 30 (trinta) dias corridos, ser avaliadas pela sua chefia 
imediata, quanto ao atingimento ou não das metas 
estipuladas, mediante análise fundamentada e registro em 
sistema próprio.
§ 1º A aferição de que trata o caput deve ser realizada 
observados os seguintes parâmetros:

a) saldo do mês;
b) entradas do mês;
c) subtotal demandas do mês;
d) atendimento à demanda;
e) saldo para o mês seguinte; e
f) percentual de atendimento à demanda.

§ 2º Os fatores que deverão ser considerados na avaliação 
dos resultados dos optantes pelo teletrabalho são:

a) qualidade do trabalho a ser aferida pelo grau de 
perfeição do trabalho, traduzida em exatidão, 
clareza, ordem e boa apresentação das tarefas 
executadas;

b) iniciativa e comprometimento funcional, 
demonstradas pelo grau de envolvimento do 
servidor com as tarefas que lhe são confiadas;
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c) responsabilidade, aferida pela observância das 
normas do Órgão;

d) assistência ao Órgão, revelada pela assiduidade, 
pontualidade e disponibilidade no exercício de 
suas atividades.

§ 3º A aferição de que trata o caput deve ser realizada 
atribuindo-se um valor que varia de 0 (zero) a 10 (dez), em 
que 0 (zero) é a menor nota e 10 (dez) a maior.
§ 4º Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja 
nota atribuída pela chefia imediata seja superior a 5 
(cinco).
§ 5º O alcance das metas de desempenho e o 
cumprimento dos prazos fixados, nos termos previstos, 
equivalerá ao cumprimento da jornada de trabalho.
§ 6º Na hipótese de atraso no cumprimento das metas de 
desempenho, poderá restar configurada falta não 
justificada, salvo por motivo devidamente justificado.
§ 7º Os servidores que não alcançarem as metas de 
desempenho estabelecidas e/ou o cumprimento dos 
prazos fixados, deverão retornar ao trabalho de modo 
integralmente presencial.
§ 8º Entende-se por chefia imediata o Chefe da 
Procuradoria Especializada, para os Procuradores 
Municipais e servidores a ela vinculados, ressalvados os 
servidores que atuem diretamente na assessoria aos 
Procuradores Municipais, os quais terão estes com chefia 
imediata.

Seção III
Das atividades de Chefia

Art. 18 Os Procuradores-Chefes das Procuradorias 
especializadas, designados na forma do art. 1º, da Lei 
Municipal nº 1443/2016, continuam dispensados da 
apresentação de relatório individual.

Art. 19 Para fins do monitoramento regular das atividades 
dos Procuradores, será possibilitado o acesso dos Chefes 
de Procuradoria aos relatórios individuais de produtividade 
emitidos na forma do art. 12, desta Portaria de cada um dos 
Procuradores lotados na respectiva unidade de trabalho, 
sem prejuízo da aferição individual realizada na forma do 
Decreto Municipal nº 5.679/2014.

Art. 20 A chefia imediata deverá elaborar, com apoio da 
chefia mediata, relatório semestral de acompanhamento e 
avaliação do teletrabalho, que deverá conter informações 
sobre o cumprimento das metas e obrigações pactuadas 
no plano de trabalho e o atendimento dos objetivos 
previstos no art. 3º, do Decreto Municipal nº 7.631/2021, o 
qual será apresentado ao Procurador-Geral do Município, 
para análise e homologação.

Art. 21 Os casos omissos e/ou excepcionais serão objeto 
de tratativa direta entre as Procuradorias Especializadas e 
Gabinete da Procuradoria-Geral do Município.

Art. 22 Esta Portaria será reavaliada decorridos 6 (seis) 
meses da sua entrada em vigor.

Art. 23. Esta Portaria entra em vigor a data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 29 de Julho de 2022.

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 344/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E RADIALTRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGAS LTDA EPP. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
344/2018,  firmado originalmente firmado em 18 de Outubro 
de 2018, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo  que, a partir de 01 de 
Novembro de 2022, passará a viger até 01 de Novembro de 
2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre  
o preço estipuladas pelo contrato nº344/2018, cujo valor 
contratual é de R$ 8.084.500,46 (oito  milhões, oitenta e 
quatro mil, quinhentos reais e quarenta e seis centavos). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato  original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato  originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 25 de 
julho de 2022. HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 
CARGAS. CONTRATADO. 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ESCOPO 
N° 394/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA CM CONSTRUTORA 
EIRELLI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula 394/2020, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 51 (cinqüenta e um) dias a 
contar, de 09 de Setembro de 2022, passando a viger até 30 
de outubro de 2022. DO SALDO: Se aplicará ao presente 
termo o saldo remanescente ainda não utilizado 
contabilizado no valor de R$ 513.224,12 (quinhentos e treze 
mil duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos). DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e seus Termos Aditivos. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 26 de Julho de 2022. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. CM CONSTRUTORA 
EIRELLI. CONTRATADA.  

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ESCOPO 
Nº 002/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA.  DO PRAZO O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 04 (quatro) meses a 
contar de 01 de Agosto de 2022, passando a viger até 01 de 
Dezembro de 2022. DO SALDO Se aplicará ao presente 
termo o saldo remanescente ainda não utilizado 
contabilizado no valor de R$ 2.062.326,76 (dois milhões, 
sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e 
seis centavos). DA RATIFICACÃO Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e seus Termos Aditivos, 
não modificados por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 26 de Julho de 2022. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA. 
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0088/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARIE A EMPRESALAR CLEAN SAÚDE 
AMBIENTAL LTDA ME.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 0088/2018, conforme Processo 
Administrativo n.°00537.11.07.611.2017, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo administrativo 
n." 00537.11.07.611.2017.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de entomologia urbana para 
execução de manejo integrado de Pragas - MiP, 
compreendendo inseto, artrópodes e roedores 
(desinsetização, desratização e descupinização) dos 
órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.
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 
i n s t r u m e n t o  i n i c i a l ,  a c r e s c e n t a n d o  a  
DotaçãoOrçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 01 de julho 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0121/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preço 
para futura aquisição de tablet para as atividades a serem 
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de saúde e 
Agentes de Combate às endemias e atividades itinerantes 
da Secretaria de Saúde  . Acolhimento: 12/08/2022 a 
partir das 09h00min; Abertura: 12/08/2022, às 13h00min; 
Disputa: 12/08/2022, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: . www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 953579. Tel.: (71) 3621- 6655 / 6776 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.
 
PREGÃO N.º 0122/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de equipamentos de informática do tipo 
microcomputador, para uso nas Unidades de Saúde e 
áreas administrativas da Secretaria de Saúde do 
município. Acolhimento: 12/08/2022 a partir das 
08h30min; Abertura: 12/08/2022, às 11h00min; 
Disputa:12/08/2022, às 14h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Licitação nº www.licitacoes-e.com.br
953662. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0123/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
aquisição de CUPONS a serem distribuídos aos 
beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsa Social e famílias 
acompanhadas pelos CRAS, CREAS, Centro POP, 
CRAM, Casa da Criança e CONVIVER na realização das 
ações de Cesta de Páscoa e Cesta de Natal através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES do município de Camaçari/BA. Acolhimento: 
15/08/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 16/08/2022, 
às 09h00min; Disputa: 16/08/2022, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 953711. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0124/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para o 
fornecimento de itens de armarinho e de materiais de uso 
geral na ambiência escolar para suprir as demandas das 
unidades escolares e creches pertencentes a Secretaria 
de Educação do Município de Camaçari - SEDUC.
Acolhimento: 15/08/2022 a partir das 08h00min. 
Abertura: 16/08/2022, às 09h00min. Disputa: 16/08/2022 
às 10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 953734. Tel.: (71) 
3621-6880. Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
CONTRATO Nº 0284/2022

O Presidente da Comissão Central Permanente de 
Licitação em exercício – COMPEL, no uso de suas 
atribuições legais, RETIFICA o Extrato de Publicação do 
contrato n.º 0284/2022, publicado no DOM no dia 
29/07/2022, Edição nº 1959 – Pág. 13.
Onde se lê: 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0284/2022 – 
CONCORRÊNCIA Nº006/2021
Leia-se:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0284/2022 – 
CONCORRÊNCIA Nº006/2022

MATEUS OLIVEIRA SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO EM EXERCÍCIO
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EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 088/2022. 1° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 017/2021. Objeto: Este termo aditivo tem como 
objeto a revisão dos valores contratuais - do contrato nº 
017/2021, assinado em 17 de Novembro de 2021, cujo 
objeto é a prestação de serviço técnico especializado de 
assessoria administrativa orçamentária financeira.
Contratado: Resende Contabilidade e Auditoria Municipal 
Eireli. Valor global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais). Período de vigência: apartir de 01 de Julho de 2022; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

Camaçari-BA, 01 de Julho de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2022

Processo: 083/2022
Pregão Presencial: 001/2022

Objeto da licitação: o Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada para prestar serviço de locação 
de veículos para serem usados como viaturas, que serão 
utilizadas para atender as necessidades operacionais e 
administrativas da STT, conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital.

O Pregoeiro Oficial da STT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o resultado do Processo Licitatório na 
modalidade de Pregão Presencial de nº 001/2022, com 
base na Lei Federal n. 10.520/2002, decido ADJUDICAR 
os objetos licitados à empresa abaixo indicada, da 
seguinte forma:

Empresa:  Radial Transporte de Veiculos e Cargas 
Ltda-EPP, CNPJ 07.249.276/0001-57, para o lote único.

Valor total de R$ 2.549.999,40 (Dois milhões, 
quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
noventa e nove reais e quarenta centavos ).

Camaçari - BA, 22 de Julho de 2022.

HERTZ BARRETO R. SEABRA
PREGOEIRO OFICIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O Diretor Superintendente da Superintedência de Trânsito 
e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), HOMOLOGA o resultado do Pregão 
Presencial nº 001/2022, que ADJUDICOU o objeto 
licitado à empresa Radial Transporte de Veiculos e 
Cargas Ltda-EPP, CNPJ 07.249.276/0001-57, referente 
ao lote único no valor total R$ 2.549.999,40           ( Dois 
milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e quarenta 
centavos ), para que esta cumpra as finalidades da 
licitação que foi realizada. 

Camaçari-BA, 25 de Julho de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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