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para Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos, têm o condão 
de evitar o comportamento desidioso ou o atraso 
injustificado na execução das ações estratégicas 
prioritárias delineadas pela gestão fazendária, tendo como 
baliza o princípio da eficiência, e como objetivo 
fundamental o incremento de receita tributária.
§ 1º.  O desconto previsto art. 7º, I da lei 1.708/2022 por 
ausência de intimação do contribuinte do início do 
procedimento fiscal tem aplicação automática 
representando a perda, incontinenti, da pontuação 
respectiva na forma do anexo I deste decreto, exceto 
situação excepcional, técnica ou jurídica, devidamente 
informada ao Diretor ou Coordenador, via e-mail, com seu 
acatamento formal, ou tácito.
§ 2º. O desconto previsto no inciso II do art. 7º da lei 
1.708/2022 tem aplicação automática, exceto prova 
inconteste da execução integral do procedimento 
ordenado, sem prejuízo manifesto à SEFAZ, devidamente 
comunicada ao Diretor ou Coordenador, via e-mail, 
mediante seu acatamento formal, ou tácito.  
§ 3º. Para dar cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 
7º da lei 1.708/2022, considera-se válida a intimação do 
servidor para reuniões de coordenação ou de comissões, 
os avisos e mensagens encaminhados via e-mail, 
WhatsApp ou outro dispositivo de mensagem em uso na 
SEFAZ, 48 horas antes da respectiva reunião, podendo a 
glosa ser suspensa ou reduzida mediante justificativa 
plausível via e-mail, mediante seu acatamento formal, ou 
tácito.
§ 4º. Para dar cumprimento ao disposto no inciso V do art. 
7º da lei 1.708/2022, antes que se inicie o procedimento de 
glosa previsto no § 1º desse artigo, deverá o superior 
hierárquico conceder prazo de 3 dias corridos ao Servidor, 
via e-mail, ou outro dispositivo de mensagem WhatsApp 
em uso na SEFAZ, para justificar-se, provando a execução 
da tarefa, ou requerendo prazo de até 48 horas, 
improrrogável, para fazê-lo.

Art. 5º.  As regras que disciplinam as glosas sobre a 
gratificação de produtividade fiscal, previstas no artigo 
anterior, aplicam-se aos Fazendários, nos termos do art. 
8º, no que couber.

Art. 6º. O prêmio por desempenho fazendário desdobra-se 
em PDF Geral e PDF individual, por metade do seu valor 
devido mensalmente, após apuração do atingimento do 
índice da meta, podendo chegar a 50% sobre o valor da 
remuneração mensal.
§ 1º Os servidores que estiverem lotados na SEFAZ e que 
ao longo da sua carreira não desenvolveram as 
habilidades técnicas necessárias ao correto manuseio dos 
sistemas informatizados de tributação ou de apoio técnico-
administrativo, ou que estejam limitados ao desempenho 
de atividades mecanizadas, não farão jus ao PDF 
individual. 

DECRETO Nº 7725/2022
DE 10 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta a grat i f icação de 
produtividade fiscal dos cargos do 
quadro permanente e o prêmio de 
desempenho fazendário, que trata a Lei 
nº 1708/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e na forma prevista no 
artigo 326 da lei 1.039/2009,

DECRETA

Art. 1º. A Gratificação de produtividade fiscal será devida, 
exclusivamente, aos servidores ocupantes dos seguintes 
cargos efetivos específicos da estrutura permanente da 
Secretaria da Fazenda, a Saber:
I – Auditor Fiscal;
II – Fiscal de Tributos, cargo em extinção; 
III – Técnico Fazendário;
IV -  Técnico em Atividades Tributária;
V – Assistente de Atividade Tributária.

Art. 2º. As atividades a serem executadas pelos 
fazendários são as previstas no plano de cargos e salários 
de cada categoria, tendo a atribuição da respectiva 
pontuação definidas através do: 
I - Anexo 1 – atividades do auditor fiscal e fiscal de tributos, 
cargo em extinção;
II - Anexo 2 – atividades do técnico fazendário, técnico em 
atividades tributária e assistente de atividade tributária. 

Art. 3º.  Nas hipóteses destacadas no art. 15 da Lei 
1708/2022, o valor da gratificação por produtividade fiscal 
será determinado pela média aritmética dos valores 
recebidos nos doze últimos meses anteriores ao 
afastamento.
§ 1º Para os servidores dos incisos II, III, IV, V do art. 1º o 
direito ao recebimento do valor da gratificação por 
produtividade nas hipóteses previstas no caput terá início a 
partir de janeiro de 2022 relativamente às atividades 
desempenhadas no mês anterior, avaliadas pelas chefias 
imediatas na forma deste decreto. 
§ 2º A produtividade devida mensalmente é o valor máximo 
previsto para cada carreira, após as devidas deduções por 
glosa caso se verifiquem as hipóteses legalmente 
previstas.

Art. 4º. As glosas previstas no art. 7º da lei 1.708/2022, 

DECRETOS
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§ 2º Os auditores fiscais, sem prejuízo da regra do 
parágrafo anterior, deixarão de receber o PDF no ano 
seguinte, caso não tenham atingido a meta mínima de 
constituição de crédito definida em resolução conjunta das 
comissões permanentes ou em portaria do Secretário da 
Fazenda.
§ 3º A glosa sobre a produtividade, total ou parcial, na 
forma do artigo anterior, implica na consequente perda do 
valor devido a título de PDF individual daquele servidor 
glosado, no mês de referência.

Art. 7º. Este decreto tem efeitos imediatos a partir da data 
de sua publicação alcançando retroativamente os atos 
praticados a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINADO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO 1
TABELA ATIVIDADES AUDITORIA FISCAL

1. ATIVIDADES DE GESTÃO, ORIENTAÇÃO, 
C O N T R O L E  E  D E M A I S  AT I V I D A D E S  D A 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

2. AT I V I D A D E S  D E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  E  
LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

3. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 
IMOBILIÁRIOS

4. ATIVIDADES NO ÂMBITO INTERNO DA 
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

ANEXO 2
TABELA ATIVIDADES FAZENDÁRIOS

SUB-ANEXO 2.1
Coordenadoria de Fiscalização – CFIS
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SUB-ANEXO 2.2
Coordenadoria de Informação Fiscal - CINF

SUB-ANEXO 2.3
Coordenadoria de Dívida Ativa – CDA

SUB-ANEXO 2.4
Coordenadoria de Cadastro Mobiliário – CCM

SUB-ANEXO 2.5
Coordenadoria de Tributação – CTRIB

SUB-ANEXO 2.6
Coordenadoria de ITIV – NFETI

DECRETO Nº 7727/2022
DE 16 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta o Funcionamento da 
Comissão Permanente de Estudos de 
Aperfeiçoamento da Legislação 
Tributária Municipal, criada na alínea 
“e” do inciso II do art. 24 da lei 
1523/2017, modificado pelo art. 12 da lei 
1707 de 06 de janeiro de 2022, dispondo 
sobre a sua estrutura e funcionamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e na forma prevista no 
artigo 326 da lei 1.039/2009,

DECRETA

Art. 1º. A Comissão Permanente de Estudos de 
Aperfeiçoamento da Legislação Tributária Municipal, 
composta por quatro membros indicados e nomeados pelo 
Secretário da Fazenda, dentre servidores efetivos da 
Secretaria, é órgão de gestão da SEFAZ, atuando:
I -  no estudo, pesquisa, discursão da Legislação Tributária 
Federal, Estadual e de outros Municípios;
II – no estudo, pesquisa, discursão da Legislação 
Tributária do Município de Camaçari;
III – na elaboração de Projetos de Lei, Decretos, Portarias 
e Instruções Normativas para aperfeiçoar a legislação 
tributária municipal.
Parágrafo único.  A Comissão Permanente terá caráter 
dinâmico e objetivo de modo a se ajustar ao funcionamento 
da Secretaria, sendo regida pelos princípios da eficiência, 
da transparência, da informalidade, da oralidade e do 
pragmatismo em prol do incremento da arrecadação e em 
respeito aos demais princípios da administração pública.

Art. 2º. A comissão, por seu Presidente, tem competência 
na tomada de decisão dentro da sua esfera de atuação, 
podendo para tanto:
I – alterar ou incluir minutas referente a legislação após as 
devidas reuniões e deliberações com os envolvidos no 
setor;
II - interagir de modo proativo com os diversos setores para 
dar concretude às deliberações da Comissão, sem 
prejuízo da autorização e supervisão da Diretoria e do 
Gabinete;
III - demandar funcionalidades, equipamentos ou 
estruturas físicas necessárias às ações fiscais sobre 
tributos mobiliários ou imobiliários;
IV -  propor minutas de resolução ou deliberações, de 
caráter administrativo com o objetivo de adaptar, 
modernizar e orientar setores desta SEFAZ quanto aos 
procedimentos administrativos mais adequados a 
legislação tributária vigente. 

Art. 3º. São atribuições e obrigações dos membros das 
comissões:
I - comparecer às reuniões assídua e pontualmente nos 
dias e horários designados pelo presidente, ou comunicar 
alguma impossibilidade, 24 horas antes, para que seja 
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mínima de 3 membros e em caso de ausência do 
Presidente poderão ser conduzidas pelo membro presente 
com mais tempo no serviço público.

Art. 6º. É permitido a qualquer membro desta comissão 
figurar como membro em outra comissão criada.

Art. 7º. Este decreto tem efeitos imediatos a partir da data 
de sua publicação alcançando retroativamente os atos 
praticados a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINADO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 7728/2022
DE 16 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta o Funcionamento da 
Comissão Permanente de Atualização 
dos Cadastros Mobiliário e Imobiliário 
da SEFAZ, criada na alínea “d”, do 
inciso II, do art. 24 da Lei 1523/2017, 
modificado pelo art. 12 da lei 1707 de 06 
de janeiro de 2022, dispondo sobre a 
sua estrutura e funcionamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e na forma prevista no 
artigo 326 da lei 1.039/2009,

CONSIDERANDO a dinâmica da atividade econômica e 
tendo em vista a necessidade de adaptação dos 
procedimentos fiscais às suas respectivas demandas de 
gerenciamento e controle do crédito tributário;  

CONSIDERANDO a necessidade contínua de atualizar, 
inovar, aprimorar e modificar o cadastro mobiliário e 
imobiliário do munícipio, visando a modernização da 
administração tributária e implemento da arrecadação 
fiscal.

DECRETA

Art. 1º. A Comissão Permanente de Atualização dos 
Cadastros Mobiliário e Imobiliário da SEFAZ, composta 
por quatro membros indicados e nomeados pelo 
Secretário da Fazenda, dentre servidores efetivos da 
Secretaria, é órgão de gestão da Secretaria da Fazenda, 
atuando:
I. no estudo, pesquisa, discussão da Legislação Tributária 
Federal, Estadual e de outros Municípios; 
II. no estudo, pesquisa, discussão da Legislação Tributária 
do Município de Camaçari; 
III. na elaboração de Projetos de Lei, Decretos, Portarias e 
Instruções Normativas para aperfeiçoar a legislação 

deliberada a convocação do suplente;
II - colaborar ativamente com a gestão fazendária na 
propositura e desenvolvimento de projetos e ações 
estratégicas a cargo da comissão;
III - quando relator de projeto de lei cumprir o prazo 
designado em ata para construção de minutas;
IV - ter disponibilidade para reuniões extraordinárias de 
forma online sempre que houver uma necessidade 
premente;
VI - integrar-se às demais comissões e departamentos da 
SEFAZ em ato de cooperação quando necessário para o 
desenvolvimento das atividades definidas em ata.

Art. 4º. A comissão, por seu Presidente, tem competência 
na tomada de decisão dentro da sua esfera de atuação, 
podendo para tanto: 
I -  alterar  ou incluir rotinas de cadastro após as devidas 
reuniões e deliberações com os envolvidos no setor;
II - interagir de modo proativo com os diversos setores para 
dar concretude às deliberações da Comissão, sem 
prejuízo da autorização e supervisão da Diretoria e do 
Gabinete;
III - demandar funcionalidades, equipamentos ou 
estruturas físicas necessárias às ações fiscais sobre 
tributos mobiliários ou imobiliários;   

Art. 5º.  Cabe ao Presidente da Comissão:
I - estipular a pauta de reuniões;
II - determinar forma, dia e horário para as reuniões, 
preferencialmente presenciais, marcadas por e-mail ou 
aplicativo de mensagem em grupo, com antecedência 
mínima de 2 horas;
III - estabelecer funções e tarefas aos membros da 
comissão;
IV - estabelecer metas de trabalho conforme a atividade 
programada em deliberação da comissão;
V - acompanhar, supervisionar, coordenar e revisar os 
planos e ações da comissão e de seus membros;
VI - fazer relatório da produtividade dos membros da 
comissão quando requisitado pelo Secretário, 
Subsecretário ou Diretoria de Receita;
VII - decidir monocraticamente sobre casos omissos.

Art. 6º. As atas das reuniões terão breve relato das 
deliberações sobre o tema, podendo a deliberação ter 
força cogente e vinculante no Âmbito da administração 
tributária, em forma de resolução, caso haja necessidade e 
interesse da SEFAZ.
§1º Quando a matéria for deliberada nas demais 
comissões permanentes, deverá ser editada e revisada 
por esta comissão e depois assinada pelos presidentes 
das três comissões para publicação da respectiva 
resolução.
§ 2º Cada reunião terá de 30 minutos a 2 horas, servindo 
cada ata como lista de presença que poderá ser assinada 
de modo digital.
§ 3º Cabe ao presidente da Comissão informar ao órgão de 
controle e pagamento de Jetons, via CI, o número de 
reuniões, a síntese do tema e a frequência de cada 
membro.
§ 4º A ausência injustificada de membros a mais de 30% 
das reuniões de um mês implica em sua exclusão imediata 
da Comissão.
§ 5º As sessões serão declaradas abertas com a presença 
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tributária municipal. 
IV. na elaboração e publicação de deliberações no âmbito 
da sua competência.
Parágrafo único.  A Comissão Permanente terá caráter 
dinâmico e objetivo de modo a se ajustar ao funcionamento 
da Secretaria, sendo regida pelos princípios da eficiência, 
da transparência, da informalidade, da oralidade e do 
pragmatismo em prol do incremento da arrecadação e em 
respeito aos demais princípios da administração pública.

Art. 2º. A comissão, por seu Presidente, tem competência 
na tomada de decisão dentro da sua esfera de atuação, 
podendo para tanto:
I. alterar ou incluir minuta referente a legislação após as 
devidas reuniões e deliberações com os envolvidos no 
setor;
II. interagir de modo proativo com os diversos setores para 
dar concretude às deliberações da Comissão, sem 
prejuízo da autorização e supervisão da Diretoria e do 
Gabinete;
III. demandar funcionalidades, equipamentos ou 
estruturas físicas necessárias às ações fiscais sobre 
tributos mobiliários ou imobiliários;
IV. propor minutas de resolução ou deliberações, de 
caráter administrativo com o objetivo de adaptar, 
modernizar e orientar setores desta SEFAZ quanto aos 
procedimentos administrativos mais adequados a 
legislação tributária vigente. 

Art. 3º. São atribuições e obrigações dos membros das 
comissões:
I. comparecer às reuniões assídua e pontualmente nos 
dias e horários designados pelo presidente, ou comunicar 
alguma impossibilidade, 24 horas antes, para que seja 
deliberada a convocação do suplente;
II. colaborar ativamente com a gestão fazendária na 
propositura e desenvolvimento de projetos e ações 
estratégicas a cargo da comissão;
III. quando relator de projeto de lei cumprir o prazo 
designado em ata para construção de minutas;
IV. ter disponibilidade para reuniões extraordinárias de 
forma online sempre que houver uma necessidade 
premente;
V. integrar-se às demais comissões e departamentos da 
SEFAZ em ato de cooperação quando necessário para o 
desenvolvimento das atividades definidas em ata.

Art. 4º. A comissão, por seu Presidente, tem competência 
na tomada de decisão dentro da sua esfera de atuação, 
podendo para tanto: 
I. alterar ou incluir rotinas de cadastro após as devidas 
reuniões e deliberações com os envolvidos no setor;
II. interagir de modo proativo com os diversos setores para 
dar concretude às deliberações da Comissão, sem 
prejuízo da autorização e supervisão da Diretoria e do 
Gabinete;
III. demandar funcionalidades, equipamentos ou 
estruturas físicas necessárias às ações fiscais sobre 
tributos mobiliários ou imobiliários;   

Art. 5º. Cabe ao Presidente da Comissão:
I. estipular a pauta de reuniões;
II. determinar forma, dia e horário para as reuniões, 
preferencialmente presenciais, marcadas por e-mail ou 

aplicativo de mensagem em grupo, com antecedência 
mínima de 2 horas;
III. estabelecer funções e tarefas aos membros da 
comissão;
IV. estabelecer metas de trabalho conforme a atividade 
programada em deliberação da comissão;
V. acompanhar, supervisionar, coordenar e revisar os 
planos e ações da comissão e de seus membros;
VI. fazer relatório da produtividade dos membros da 
comissão quando requisitado pelo Secretário, 
Subsecretário ou Diretoria de Receita;
VII. decidir monocraticamente sobre casos omissos.

Art. 6º. As atas das reuniões terão breve relato das 
discussões sobre o tema, podendo a deliberação ter força 
cogente e vinculante no Âmbito da administração 
tributária, caso haja necessidade e interesse da SEFAZ.
§1º. Quando a matéria for deliberada nas demais 
comissões permanentes, deverá ser editada e revisada 
por esta comissão e depois assinada pelos presidentes 
das três comissões para publicação da respectiva 
resolução.
§2º. Cada reunião terá de 30 minutos a 2 horas, servindo 
cada ata como lista de presença que poderá ser assinada 
de modo digital.
§3º. Cabe ao presidente da Comissão informar ao órgão 
de controle e pagamento de Jetons, via CI, o número de 
reuniões, a síntese do tema e a frequência de cada 
membro.
§4º. A ausência injustificada de membros a mais de 30% 
das reuniões de um mês implica em sua exclusão imediata 
da Comissão.
§5º. As sessões serão declaradas abertas com a presença 
mínima de 3 membros e em caso de ausência do 
Presidente poderão ser conduzidas pelo membro presente 
com mais tempo no serviço público.

Art. 7º. Entende-se por deliberação da comissão os atos 
unilaterais emanados das discussões em matérias de sua 
competência e de cumprimento obrigatório no âmbito da 
administração municipal.

Art. 8º. É permitido a qualquer membro desta comissão 
figurar como membro em outra comissão criada.

Art. 9º. Este decreto tem efeitos imediatos a partir da data 
de sua publicação alcançando retroativamente os atos 
praticados a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINADO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 7729/2022
DE 16 DE MARÇO DE 2022

Regulamenta o Funcionamento da 
Comissão Permanente de PGV e 
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Fiscalizações Especiais da SEFAZ, 
criada na alínea “c” do inciso II do art. 24 
da lei 1523/2017, modificado pelo art. 12 
da lei 1707 de 06 de janeiro de 2022, 
dispondo sobre a sua estrutura e 
funcionamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, e na forma prevista no 
artigo 326 da lei 1.039/2009,

CONSIDERANDO as grandes áreas em estado de gleba 
próximas da Macro Zona Urbana com projetos de 
expansão comercial ou habitacional intensos;
 
CONSIDERANDO a necessidade contínua de atualizar, 
inovar, aprimorar e modificar o cadastro mobiliário e 
imobiliário do Município com o escopo de modernizar a 
cidade e alavancar a arrecadação fiscal sobre fatos 
geradores de difícil alcance;

CONSIDERANDO a dinâmica dos tributos imobiliários e 
tendo em conta o princípio da eficiência nas avaliações e 
reavaliações para IPTU e ITIV, bem como a necessidade 
de uniformizar os procedimentos fiscais nas edificações 
urbanas do ponto de vista tributário e urbanístico;

CONSIDERANDO ainda as vicissitudes de mercado em 
função dos investimentos privados para promover a 
adequada utilização dessas áreas, o atendimento à função 
social da propriedade com medidas de correção do valor 
dos imóveis nas áreas urbanas e rurais, de modo a 
alcançar a plena compatibilidade entre valor de mercado e 
valor negociado, e considerando a necessidade de 
fiscalizações especiais sobre fatos geradores de grande 
monta:

DECRETA

Art. 1º. A Comissão Permanente de Planta Genérica de 
Valores e Fiscalizações Especiais da SEFAZ, composta 
por cinco membros indicados e nomeados pelo Secretário 
da Fazenda, dentre servidores efetivos da Secretaria, é 
órgão de gestão da SEFAZ, atuando no planejamento de 
estratégias, formulação de modelos, elaboração de 
projetos, propositura de ações fiscais bem como para a 
implementação de novas técnicas, rotinas e práticas para 
aperfeiçoar, melhorar e impulsionar a geração de receitas 
próprias no Município de Camaçari.

Parágrafo único. A Comissão Permanente terá caráter 
dinâmico e objetivo de modo a se ajustar ao funcionamento 
da Secretaria, sendo regida pelos princípios da eficiência, 
da transparência, da informalidade, da oralidade e do 
pragmatismo em prol do incremento da arrecadação e em 
respeito aos demais princípios da administração pública.

Art. 2º. Cabe ao Presidente da Comissão:

I. Estipular a pauta semanal ou mensal de deliberações, 
não obstante a inclusão de pontos relevantes a qualquer 
tempo, por sugestão de quaisquer dos membros ou do 
representante da Procuradoria;

II. Determinar forma, dia e horário para as reuniões, 
preferencialmente presenciais, marcadas por e-mail ou 
aplicativo de mensagem em grupo, com antecedência 
mínima de 2 horas;

III. Estabelecer funções e tarefas aos membros da 
comissão dentro do escopo de trabalho definido e de 
acordo com as competências e atribuições dos 
componentes do grupo;

IV. Estabelecer metas de trabalho conforme a atividade 
programada em deliberação da comissão;

V. Acompanhar, supervisionar, coordenar e revisar os 
planos e ações da comissão e de seus membros;

VI. Fazer relatório da produtividade dos membros da 
comissão quando requisitado pelo Secretário, 
Subsecretário ou Diretoria de Receita;

VII. Decidir monocraticamente sobre casos omissos.

Art. 3º. As atas das reuniões terão breve relato das 
deliberações sobre o tema, ou das decisões do colegiado 
sobre matéria posta em discussão, podendo, a 
requerimento dos membros, conter na ata a íntegra dos 
debates quando a matéria suscitar a necessidade ou 
quando o assunto carecer de novas reuniões.

§ 1º Cada reunião terá de 30 minutos a 2 horas, servindo 
cada ata como lista de presença que poderá ser assinada 
de modo digital.

§ 2º Cabe ao presidente da Comissão informar ao órgão de 
controle e pagamento de Jetons, via CI, o número de 
reuniões, a síntese do tema e a frequência de cada 
membro.

§ 3º A ausência injustificada de membros a mais de 30% 
das reuniões de um mês implica em sua exclusão imediata 
da Comissão.

§ 4º As sessões serão declaradas abertas com a presença 
mínima de 3 membros e em caso de ausência do 
Presidente poderão ser conduzidas pelo membro presente 
com mais tempo no serviço público.

Art. 4º. A comissão, por seu Presidente, tem competência 
na tomada de decisão dentro da sua esfera de atuação, 
podendo para tanto:

I.  Alterar ou incluir rotinas de cadastro após as devidas 
reuniões e deliberações com os envolvidos no setor;

II. Interagir de modo proativo com os diversos setores para 
dar concretude às deliberações da Comissão, sem 
prejuízo da autorização e supervisão da Diretoria e do 
Gabinete;

III. Demandar funcionalidades, equipamentos ou 
estruturas físicas necessárias às ações fiscais sobre 
tributos mobiliários ou imobiliários;

Art. 5º. São atribuições e obrigações dos membros das 
comissões:
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I. Comparecer às reuniões assídua e pontualmente nos 
dias e horários designados pelo presidente, ou comunicar 
alguma impossibilidade, 24 horas antes, para que seja 
deliberada a convocação do suplente;

II. Colaborar ativamente com a gestão fazendária na 
propositura e desenvolvimento de projetos e ações 
estratégicas a cargo da comissão;

III. Quando relator de instrumento legislativo, cumprir o 
prazo designado em ata para construção das minutas e 
dos seus ajustes;

IV. Ter disponibilidade para reuniões extraordinárias, 
inclusive fora do horário de expediente, de forma online, 
sempre que houver uma necessidade premente;

V. Integrar-se às demais comissões e departamentos da 
SEFAZ em ato de cooperação quando necessário para o 
desenvolvimento das atividades definidas em ata.

Art. 6º. Cabe ainda a comissão propor minutas de 
resolução ou deliberações, de caráter administrativo, para 
submissão à comissão de legislação e sua posterior 
aprovação e publicação.

Art. 7º.  É permitido a qualquer membro desta comissão 
figurar como membro em outra comissão criada. 

Parágrafo Único. Os suplentes das demais comissões 
poderão participar, quando convocados, na comissão de 
PGV e Fiscalizações Especiais, sempre que houver 
necessidade, por ato do seu Presidente.

Art. 8º. Este decreto tem efeitos imediatos a partir da data 
de sua publicação alcançando retroativamente os atos 
praticados a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE MARÇO DE 2022.

ANTÔNIO ELINADO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01415.11.02.942.2022,

RESOLVE

PRORROGAR A REDUÇÃO da carga horária do (a) 

servidor (a) LUCIANA DE SANTANA RODRIGUES, 
matrícula nº 9912, ocupante do cargo de provimento 
e f e t i v o / e s t a t u t á r i o  d e  A S S I S T E N T E  
ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, de 30 horas semanais para 15 horas semanais, 
pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir de 03 de agosto de 2022.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

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, pela 
Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 407 de 
agosto de 1998, art. 45, quando a previsão legal no 
âmbito municipal nos casos que decorrera a vacância e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
01481.11.02.915.2022,

CONSIDERANDO o Parecer PGM nº 964/2022 que 
concluiu pelo deferimento do pleito do servidor e 
possibilitando a vacância em face da posse em outro 
município,

RESOLVE

DECLARAR A VACÂNCIA do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Professor, ocupado pela servidor 
MARCOS DE OLIVEIRA, matricula 61428, lotada na 
Secretaria da Educação – SEDUC, por motivo de posse 
em outro cargo inacumulável de Professor  na 
Prefeitura Municipal de Salvador, nos termos do artigo 
45, da Lei Municipal nº 407/1998, a partir de 27 de julho 
de 2022.

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

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 757/2022
DE 19 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01715.11.02.923.2020,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) VERALUCIA PEREIRA 

DOS SANTOS, matricula nº 63402, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL I, 
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a3 %, a partir de1 2 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 0909/2022
DE 02 DE AGOSTO 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 00961/2022,

RETIFICAR a Portaria nº 0624/2022, publicado no Diário 
Oficial do Município nº 1947 de 13 de julho de 2022,

Onde se Lê:
Conceder ao (a) servidor (a) RODOLFO CARDOSO 
PEREIRA, matrícula 63616, ocupante do cargo de Auditor 
Interno, lotado (a) na Controladoria Geral do Município – 
CGM, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 21/08/2014 a 
29/08/2019 a partir de 4 de julho de 2022.

Leia-se:
CONCEDER ao (a) servidor (a) RODOLFO CARDOSO 
PEREIRA, matrícula 63616, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Auditor Interno, lotado (a) 
na Controladoria Geral do Município – CGM, Licença 
Prêmio pelo período referente ao quinquênio aquisitivo de 
21/08/2014 a 29/08/2019 pelo período fracionados de 02 
(dois) meses, a partir de 04 de julho de 2022, 01 (um) 
mês, a partir de 01 de março de 2023,

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 
2022. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

NOTA PÚBLICA 
AVISO DE FALECIMENTO

Faleceu em 13 de Agosto de 2020 às 20:30 horas, 
causa da morte indeterminada, na Rua Cidade Nova, 
Chácara Santo Antônio, nesta cidade, pessoa de sexo 
Masculino, com dados IGNORADOS, cujo corpo 
encontra-se no IML-Instituto Médico Legal de 
Camaçari. Mediante ao não comparecimento de 
nenhum familiar para identificação do mesmo, o 
departamento de polícia técnica de Camaçari solicita 
por ofício, uma urna funerária para o sepultamento 
emergencial do respectivo corpo. 

G A B I N E T E  D E  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE JULHO DE 2022. 

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA
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ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/07/2022 decidiu por unanimidade 
pela PROCEDENCIA do Auto de Infração nº 4060/2022 
referente ao Processo Fiscal nº 01355.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 14/06/2022 decidiram através de 
votação realizada por unanimidade pela PROCEDENCIA 
do Auto de Infração nº 02984, referente ao processo fiscal 
n°01933.22.09.865.2021

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

                                        

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, na 
sessão ocorrida dia 04/11/2022 decidiram através de 
votação realizada por unanimidade pela PROCEDENCIA 
do Auto de Infração nº 1794, referente ao processo fiscal nº 
02042.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO

Todos os membros presentes da Junta de 
Julgamento, na sessão ocorrida dia 01/02/2022 
decidiram através de votação realizada por 
unanimidade pela PROCEDENCIA do Auto de 
Infração nº 0001872, referente ao processo fiscal nº 
02793.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO – PROPOSTA 
TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 0002/2022

 
OBJETO: Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica para 
executar a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
PDDU, Código Urbanístico e Ambiente e do Código de Obras.
 
O Município de Camaçari, através da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL torna público aos 
interessados, que após análise das Propostas Técnicas 
apresentadas na Concorrência nº 0002/2022 (COMPEL), foram 
classificadas as empresas: CONSÓRCIO CAMAÇARI 
SUSTENTÁVEL e CONSÓRCIO AUR – IBDI e desclassificada 
a empresa URBE PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, 
PROJETOS ESTRATÉGICOS E ARQUITETURA LTDA.
 
O inteiro teor do Relatório e Ata de Julgamento das Propostas 
Técnicas encontra – se disponível no endereço eletrônico: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. no mesmo sitio onde foi 
disponibilizado todas as informações inerentes à referida 
Concorrência. Ficando a partir da presente data aberto o prazo 
recursal previsto no art. 109 da lei 8.666/93. Camaçari, 17 de 
agosto de 2022 – Ana Paula Souza Silva – Presidente da 
Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saúde do 
Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0085/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde. LOTE 01: PROMINENTE FORNECEDOR: UNI 
HOSPITALAR LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais); LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: UNI 
HOSPITALAR LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 24.700,00 (vinte e 
quatro mil e setecentos reais); LOTE 03: FRACASSADO; 
LOTE 04: FRACASSADO; LOTE 05: FRACASSADO e LOTE 
06: PROMINENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE 
LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e 
quinhentos reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/08/2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0427/2022 – PREGÃO Nº 

085/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro de 

Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. LOTE 01 

(LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, COMPRIMIDO) VALOR 

UNITÁRIO: R$ 0,30 (trinta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
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30.000,00 (trinta mil reais) e LOTE 02 (LEVOTIROXINA 

SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO) VALOR UNITÁRIO: R$ 0,247 

(duzentos e quarenta e sete milésimos de real); VALOR 

GLOBAL: R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais). 

PROMITENTE FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. DATA 

DA ASSINATURA: 16/08/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS 

– SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0428/2022 – PREGÃO Nº 

085/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro de 

Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. LOTE 06 

(BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL) VALOR UNITÁRIO: R$ 2,65 (dois reais 

e sessenta e cinco centavos); VALOR GLOBAL: R$ 26.500,00 

(vinte e seis mil e quinhentos reais). PROMITENTE 

FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA 

HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA. DATA DA 

ASSINATURA: 16/08/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 

SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saúde do 

Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 

PREGÃO - N.º 0090/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 

objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos 

diversos, devido à necessidade da continuidade das ações em 

saúde. LOTE 01: DESERTO; LOTE 02: DESERTO; LOTE 03: 

DESERTO; LOTE 04: PROMINENTE FORNECEDOR: 

SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; 

VALOR GLOBAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e 

LOTE 05: PROMINENTE FORNECEDOR: SALVADOR 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; VALOR 

GLOBAL: R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e 

dois reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/08/2022. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0430/2022 – PREGÃO Nº 

090/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro de 

Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. LOTE 04 

(PAROXETINA, CLORIDRATO DE, 20 MG COMPRIMIDO) 

VALOR UNITÁRIO: R$ 0,35 (trinta e cinco centavos); VALOR 

GLOBAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e LOTE 05 

(GLIMEPIRIDA 4MG, COMPRIMIDO) VALOR UNITÁRIO: R$ 

0,742 (setecentos e quarenta e dois milésimos de real); 

VALOR GLOBAL: R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e 

cinquenta e dois reais). PROMITENTE FORNECEDOR: 

SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 

DATA DA ASSINATURA: 16/08/2022. ELIAS NATAN MORAES 

DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saúde do 
Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º 0091/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde. LOTE 01: DESERTO; LOTE 02: PROMINENTE 
F O R N E C E D O R :  Z A F R A  D I S T R I B U I D O R A  D E  
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
VALOR GLOBAL: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); 
LOTE 03: DESERTO e LOTE 04: DESERTO. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/08/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0429/2022 – PREGÃO Nº 
091/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. LOTE 02 
(OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO) VALOR UNITÁRIO: R$ 
0,98 (noventa e oito centavos); VALOR GLOBAL: R$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos reais).  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
16/08/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.
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