
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XX - Nº 2007 de 07 de Outubro de 2022 - Página 01 de 17

limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso II e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de 
dotações, até o limite de 100% (cem por cento) dos 
créditos orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, e 
com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previsto na 
ação especificadas no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Fica alterado e atualizada, por inclusão de nova 
Ação Orçamentária, no ANEXO II - PROGRAMA DE 
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO da 
Lei Municipal nº 1.698, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui o Plano Plurianual - PPA do Município de Camaçari 
– BA para o quadriênio de 2022 a 2025, em decorrência do 
crédito adicional especial autorizados nesta Lei, conforme 
detalhado abaixo:

Art. 6º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício de 
2022, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 07 DE OUTUBRO 
DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1771/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
efetuar doação de materiais esportivos e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

LEI Nº 1770/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022

Abre ao Orçamento da seguridade social do 
Município, crédito adicional especial até o 
valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez 
mil reais), para os fins que especifica e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a crédito adicional especial até o valor de R$ 
510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), ao Orçamento em 
vigor, para atender às seguintes programações:

Art. 2º - O recurso disponível para atender a abertura do 
crédito adicional especial, autorizado no artigo 1º desta 
Lei, é o proveniente de anulação total ou parcial de dotação 
na forma estabelecida no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 
4.320/64, e com respaldo e fundamento no Art. 167, Inciso 
VI da Constituição Federal, conforme discriminação 
abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites e 
com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu 

limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, 
§1º, Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o 
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ADIÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

15 - SECRETARIA  
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMEN
TO SOCIAL E 
CIDADANIA – 

SEDES  

15.15 - 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL E 
CIDADANIA – 

SEDES  

08.333.0014.4.084 – 
INCLUSÃO 

PRODUTIVA – 
JOVEM APRENDIZ  

3.1.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 500.000,00  

3.3.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 10.000,00  

Total da Ação:  R$ 510.000,00  
Total da Adição  R$ 510.000,00  

 

ANULAÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

15 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENT
O SOCIAL E 

CIDADANIA – 
SEDES  

15.15 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA – 

SEDES  

08.126.0014.2009 - 
MANUTENÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  
R$ 

510.000,00  

Total da Ação:  R$ 510.000,00  

Total da Anulação:  
R$ 

510.000,00  

 

PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 

OBJETIVO: 
IMPLEMENTAR UMA GESTÃO PÚBLICA INOVADORA, EFICIENTE E 
COMPROMETIDA COM O PLANEJAMENTO E OS RESULTADOS DOS 
PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. 

Ação Orçamentária 

AÇÃO:  INCLUSÃO PRODUTIVA – JOVEM APRENDIZ 

Descrição da Ação: 

PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, VOLTADO PARA JOVENS, COM 
IDADE ENTRE 14 (QUATORZE) E 20 (VINTE) ANOS, RESIDENTES NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, TENDO COMO PRECÍPUA FINALIDADE O 
FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO E A VALORIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 
LABORAL (LEI MUNICIPAL Nº 1281/2013) 

Produto: JOVEM EMPREGADO  
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Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SEJUV, 
autorizado a efetuar a doação de materiais esportivos à 
comunidade, às associações esportivas ou às entidades 
organizadas existentes no Município de Camaçari.

Art. 2°. A doação de materiais esportivos será subordinada 
à existência de interesse público devidamente justificado, 
sendo permitida exclusivamente para fins e uso de 
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e 
conveniência.

Parágrafo único. Os interessados nos materiais de que 
trata esta Lei deverão apresentar solicitação formal, 
contendo justificativa da demanda.

Art. 3°. Fica também o Poder Executivo Municipal 
autorizado a efetuar a doação de padrões, fardamentos, 
camisas, camisetas, cauções, short's, troféus, medalhas e 
demais adereços esportivos às pessoas participantes de 
eventos oficiais da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude - SEJUV.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta dos recursos consignados no orçamento 
do exercício, ficando o Poder Executivo autorizado a 
promover as suplementações que se fizerem necessárias.

Art.5º. Caberá ao Poder Executivo, através de 
regulamentação, definir e editar normas complementares 
necessárias à execução da presente Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 07 DE OUTUBRO 
DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1772/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.581, DE 12 
DE JUNHO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam revogados os §§ 2º e 3º do art. 2º-A da Lei 
Municipal nº 1.581, de 12 de junho de 2019, com a redação 
que lhes foi dada Lei Municipal nº 1.662, de 30 de março de 
2021. 

Art. 2º. O caput do art. 2º da Lei Municipal nº 1.581, de 12 
de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. No caso de operação sem garantia da 
União, para a garantia do principal e 
encargos, fica o Poder Executivo autorizado a 
ceder ou vincular, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pro solvendo, as receitas 
a que se refere o artigo 158 e ao inciso I, 
alínea "b" e parágrafo 3º do art. 159, todos da 
Constituição Federal, ou outros recursos que, 
com idêntica finalidade, venham a substituí-
los.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 07 DE OUTUBRO 
DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

PORTARIA Nº 75/2022
DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

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

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

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supracitadas, 
ao Servidor abaixo relacionado, em virtude da aprovação 
no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional do Servidor.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  04 DE OUTUBRO DE 
2022
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1189/2022
DE 22 DE SETEMBRO 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 2181/2021,
 

RESOLVE

 CONCEDER ao (a) servidor (a) ALDA PEREIRA CRUZ, 

matricula 61844, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

04/10/2010 a 03/10/2015, a partir de 03 de Outubro de 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1206/2022
DE 13 DE SETEMBRO 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 1579/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) EDJANE DE OLINDA 

SANTANA, matricula 61504, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Professor, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio refrente 

ao quinquênio aquisitivo de 21/07/2015  a 25/02/2022, 
pelos períodos fracionados de 02 (dois) meses, com data 

retroativa a 04 de Maio de 2020 e 01 (um) mês, a partir de 

03 de Outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PORTARIA Nº 1091/2022
DE 22 DE SETEMBRO 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,              

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

SERVIDOR  CADASTRO  CARGO  ADMISSÃO  ESTABILIDADE  SECRETARIA  

ROBSON 
FERREIRA 
MAGALHÃES  

63679  
MONITOR DE 
INFORMÁTICA  

25/08/2014  25/08/2017  SEDUC  
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admapmiu@gmail.com/contato@s3saude.com.br, 
(71) 4105-1335, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
14.284.483/0001-08, representada neste ato por Yurgan 
Targe Passos Santana, portador da carteira de identidade 

o  n. 0837681812/SSP-BA, inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n° 004.256.495-63, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 00219.11.07.611.2021 e que se regerá 
pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e legislação pertinente, e subsidiariamente as 
normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as 
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:
a) Processo Administrativo nº. 00219.11.07.611.2021;
b) Edital de PREGÃO N° 0146/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço apresentada.
d) Ata de Registro de Preços n.º 0040/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
médicos, em caráter complementar, visando a 
continuidade da prestação de serviço de saúde das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município 
de Camaçari, de acordo com o Anexo I do Edital do 
PREGÃO N.º 0146/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL e 
proposta da CONTRATADA que são parte integrante 
deste instrumento independente de transcrição.

Parágrafo único	 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 
65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 2890/2016,

	
Na Portaria nº 498/2020, de 04 de maio de 2020, publicado 
no Diário Oficial do Município nº 1511 de 28 de setembro 
de 2020, retificar

Onde se lê:
Conceder ao (a) servidor (a) ARLENE DE ARAUJO 
COELHO, matrícula 8124, ocupante do cargo de 
Professor, lotado (a) na Secretaria da Educação-SEDUC, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente 
ao quinquênio aquisitivo 01/05/1995 a 30/04/2000 a partir 
de 04 de maio de 2020.

Leia-se:
CONCEDER ao (a) servidor (a) ARLENE DE ARAUJO 
COELHO, matrícula 8124, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses, referente ao quinquênio 
aquisitivo de 29/05/2015 a 03/01/2022, a partir de 04 de 
maio de 2020.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

CONTRATO Nº 0335/2022

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 
A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE 
UBAÍRA –S3 GESTÃO EM SAÚDE

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, 
d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  C O N T R ATA N T E ,  e  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 
INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE , com 
sede na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, 
U b a í r a  -  B A ,  e - m a i l :  
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Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$  (Dez 10.647.756,00
milhões seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e 
cinquenta e seis reais), constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto.

§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão 
executados pelo regime de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado mensalmente, após atesto da 
nota fiscal/fatura, e ocorrerá na data de vencimento a ser 
acordada conforme ordem de serviço.

§1º Os pagamento pelos serviços prestados será efetuado 
em parcelas mensais, conforme medição, através de 
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias 
úteis, contados a partir do atesto Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada, de acordo com os quantitativos 
efetivamente realizados mês a mês.

§2º Poderão ser realizados contingenciamentos no objeto 
contratual, e, por conseguinte, nos valores pagos, para 
atendimento dos interesses da Administração Pública 
Municipal, mediante o ingresso dos aprovados em 
concurso público ou REDA realizados por esta 
Municipalidade.

§3ºA CONTRATADA deverá apresentar junto com a Nota 
Fiscal, relatório detalhado dos serviços realizados em 
cada Unidade de Saúde, constando o quantitativo de 
médico mobilizado, as horas trabalhadas, faltas, 
substituições, e todas as intercorrências contratuais.

§4º  O preço global a ser pago à CONTRATADA deverá 
incluir todas as despesas tais como: as correspondentes à 
mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais, 
utilização de máquinas e equipamentos, tributos, 
emolumentos, seguros - inclusive contra acidentes de 
trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer 
natureza, para a entrega CIF/Camaçari.

§5º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 
providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerado, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nenhum 
pagamento será efetuado à contratada enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

§6º  Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo 
ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado 
após a data de abertura da licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na 
forma da lei.

§7º Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará 
serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que 
não tenham sido prévia e expressamente autorizados, 
através de termo aditivo.

§8ºPor ocasião do pagamento deverá ser apresentado 
pela CONTRATADA, notas fiscais devidamente atestada, 
pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
presente contrato, acompanhados dos seguintes 
documentos:

a) Folha de pagamento de pessoal dos 
empregados  que  p res tam se rv i ço  à  
CONTRATADA;

b) Guia de recolhimento do INSS, FGTS, ISS, 
PIS, GFIP e IRRF, correspondente ao mês da 
última competência vencida, compatível com o 
efeito declarado, na forma do parágrafo 4º, do 
artigo 31, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) Planilha contendo a relação dos trabalhadores, 
informando o local de trabalho, as horas 
laboradas, cópia das folhas ponto, devidamente 
atestadas, pelo servidor público responsável pelo 
local onde o trabalho terceirizado foi 
desenvolvido;

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, no âmbito da RFB e da PGFN abrangendo 
inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da 
Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, com base na 
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 
02/10/2014;

e) Prova de regularidade com as Fazendas 
Estaduais e Municipais da sede da licitante.

f) Prova de regularidade com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de 
Situação/CRF.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 
180 (cento e oitenta dias), contados da data de 
sua emissão, de acordo com a Legislação federal 
“Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011”.

§ 9º Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos relacionados nos incisos e 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Sexta-feira
07 de Outubro de 2022 - Ano XX
Nº 2007 - Página 06 de 17

alíneas previstas nesta cláusula, bem como enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta à adjudicatária, em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas 
pela adjudicatária ou decorrentes do contrato.

§ 10º  Será retido mensalmente do valor bruto faturado 
pela CONTRATADA o percentual de XX,XX %, 
equivalente às provisões de encargos trabalhistas 
relativas a férias, abono de férias, décimo terceiro salário e 
multa do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como a 
incidência dos encargos previdenciários, sociais e FGTS 
sobre férias, abono de férias e décimo terceiro salário dos 
trabalhadores empregados na execução direta deste 
contrato, conforme determinação constante na Lei 
Estadual nº 12.949/2014, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 15.219/2014 e pelo Ato Normativo nº 
014/2014, e normas que eventualmente os alterem ou 
substituam;

§ 11º  A definição do percentual a ser retido tem por base o 
cálculo proporcional entre o valor total da fatura e o valor 
correspondente, em reais, à totalidade das provisões de 
encargos a serem retidas;

§ 12º  A totalidade das provisões refletirá o produto, em 
reais, da aplicação, em todos os postos de serviço 
contratados, do somatório dos percentuais relativos às 
provisões obrigatórias, discriminados pela da 
CONTRATADA quando da apresentação da fatura com a 
composição dos custos, sobre a totalidade dos 
componentes salariais relativos às peculiaridades de cada 
posto;

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados nas unidades de 
saúde do Município de Camaçari, conforme tabela a 
constante no Anexo I e mencionado em ordem de serviço, 
baseado na necessidade da Secretaria de Saúde.
Poderá sofrer alterações na relação das unidades a serem 
atendidas por esta contratação no decorrer da execução 
do contrato.
Caso haja qualquer alteração nos endereços das 
un idades ,  a  CONTRATADA será  no t i f i cado  
expressamente em até 48h após a efetiva mudança.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

§ 1º A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.

§ 3º  Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses, poderá haver reajustamento de 
preço, ficando definido o INPC - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor do IBGE, como índice de 
preço básico a ser utilizado nos cálculos de 
reajustamento, ou outro na forma da Lei.

C L Á U S U L A  S É T I M A  –  D A  
E X E C U Ç Ã O / F O R N E C I M E N T O  D O S  
PRODUTOS/SERVIÇOS

§ 1º O s  s e r v i ç o s / p r o d u t o s  d e v e r ã o  s e r  
iniciados/executados/entregues conforme Anexo I - 
Termo de Referência 

§ 2º A execução/fornecimento dos produtos/serviços 
deverá ser efetuada no prazo estabelecido, de 
acordo com o Anexo I – Termo de Referência deste 
edital, mediante conferência obrigatória pela 
Comissão de Recebimento da CONTRATANTE, se 
estiver de acordo com as especificações da 
Proposta de Preços e do Termo de Referência deste 
instrumento.

§ 3º A CONTRATADA deverá corrigir remover ou 
substituir totalmente às suas expensas, os 
produtos/serviços quais se verificarem vícios, 
defeitos ou desconformidades no total ou em parte 
com o objeto desta licitação.

§ 4º A gestão e fiscalização dos serviços serão 
realizadas pela Secretaria da Saúde (SESAU), para 
verificação do cumprimento das Clausulas 
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o 
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou 
eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

§ 5º O instrumento de Ordem de Serviço será expedido 
pela SESAU que instruirá a execução progressiva 
dos t rabalhos e que documentarão as 
comprovações dos serviços quando realizados, 
estabelecendo expressamente a relação e prazos 
para execução dos serviços autorizados.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer 
aos direitos e obrigações a seguir:

§1º DOS DIREITOS

a)Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 
nos prazos convencionados.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I.Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir integralmente com as condições deste 
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Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão 
n.º 0146/2021 (Eletrônico) – COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição; 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;

c)Manter durante a contratação, em compatibilidade 
com as obrigações por ele mantidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;

d)Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

e)Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da 
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA 
das suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias 
previstas na Legislação.

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, 
às penalidades previstas na Lei Federal n.º 
8.666/93 com alterações posteriores, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo 
de sanções civis e criminais, após o prévio processo 
administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço;

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não 
tenha havido o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre 
o valor da fatura do fornecimento do 
produto/serviço;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:	

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) 
vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa 
de 10% a 20%;

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa 
de 20% e rescisão contratual;

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 
terceiros: multa de 20%.

f)  A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em 
vigor impedirá o mesmo de participar de outras 
licitações e contratações no âmbito do Município até 
o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 05 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas 
vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 
desta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da penalidade aplicada.

h) As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao 
valor do fornecimento, após prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o 
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a 
critério da Secretaria Municipal da Administração.
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I)   A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da 
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos 
causados à Administração Pública Municipal, não 
impedindo que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato.

j) As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Administração, permitida a delegação 
para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa 
do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vistas.

k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado 
da notificação administrativa à Contratada, sob pena 
de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 
Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o 
disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, 
no todo ou em parte, da execução do objeto desta licitação 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 

on. 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, 
reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A  D É C I M A  Q U A R TA  –  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em 
conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, 
encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 
a compra do material, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os 
danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados 
na forma da legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio 
realizado e antes da entrega do objeto que a 
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços 
valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando 
as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes 
o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari-BA, 05 de setembro de 2022.

SECRETARIA DE SAÚDE - ELIAS NATAN MORAES 
DIAS

CONTRATANTE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 
INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

REPRESENTANTE LEGAL
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PORTARIA Nº 28/2022
DE 04 DE SETEMBRO DE 2022

SÚMULA: Prorrogação de prazo para 
c o n c l u s ã o  d e  S i n d i c â n c i a  
Administrativa para apuração de fatos 
ocorridos na Escola Municipal Amélia 
Rodrigues que depõe sobre conduta de 
servidores públicos no exercício de suas 
atividades.

A Secretária Municipal de Educação, NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, CONSIDERANDO a instauração de 
Procedimento Administrativo, com a nomeação de 
Comissão Especial Sindicante, através da Portaria nº 24, 
de 06 de setembro de 2022,

RESOLVE

Art. 1.º Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para 
conclusão dos trabalhos da Portaria nº 24, de 06 de 
setembro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Camaçari-BA, 04 de setembro de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 25/2022

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO o que preconizam a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação- LDB - n° 9.394/1996, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/1990, atualizada 
com a Lei 14.344/2022, Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 
de dezembro de 2009; em conformidade com a Resolução 
CNE/CEB nº 06/2010.

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer 
diretrizes para o processo de matrícula e organização do 
ensino para o Ano Letivo de 2022 na Unidade Escolar 
CRECHE LINALDO DA SILVA da Rede Pública Municipal 
de Camaçari; 

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar vagas 

mediante a demanda real da Rede Pública Municipal de 
Ensino, a fim de promover o acesso à escola a todas as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos;

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

Art. 1º. Ficam regulamentadas por esta Portaria, as 
normas, procedimentos e cronograma atinentes à 
matrícula, em caráter excepcional, de estudantes na 
Educação Infantil na Creche Linaldo da Silvada Rede 
Pública Municipal de Ensino.

Art. 2º. Fica estabelecida a realização de CHAMADA 
PÚBLICA ESCOLAR para Educação Infantil das crianças 
de 06 (seis) meses até 05 (cinco) anos de idade, completos 
até 31 de março de 2022, com fundamento no Art. 5º, da 
Resolução CNE/CEB nº 05, de 17 de dezembro de 2009; 
em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 06/2010.

§1º Crianças de 06 (seis) meses até 03 (três) anos de 
idade, completos até 31 de março de 2022, deverão ser 
matriculadas nas classes de creche, a saber:

§2ºDeverão ser matriculadas nas classes de Pré-escola às 
crianças com 04 e 05 anos de idade, completos 31 de 
março de 2022, a saber

Art. 3º. A CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR,destina-se a:

I - Matricular as criançascandidatas a ingressarem na 
Rede Pública Municipal de Ensino em 2022, conforme 
formulário de efetivação de matrícula Anexo I.

Art. 4°. O número de crianças a serem matriculadas por 
turma deve respeitar a capacidade física da sala de aula, 
considerando inclusive os protocolos sanitários de 
segurança vigente.

a. Creche e Pré-escola:

SEÇÃO II
Das Matrículas de Candidatos para a Creche Linaldo 

da Silva

Art. 5º. Fica estabelecido o período, conforme cronograma 
em anexo,para matrículas das crianças.
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Faix a etária  Classe a ser matriculado/a  

06 a 12 meses de idade  Berçário  

01 ano completo até 31 de março de 202 2 Grupo 01  

02 anos completos até 31 de março de 202 2 Grupo 02  

03 anos completos até 31 de março de 202 2 Grupo 03  

 

Faixa etária  Classe a ser matriculado/a  

04 anos completos até 31 de março de 202 2 Grupo 04  

05 anos completos até 31 de março de 202 2 Grupo 05  

 

Classe  Quantidade  

Berçário  05 a 10 crianças, preferencialmente.  

Grupo 01  08 a 16 crianças, preferencialmente.  

Grupo 02  10 a 20 crianças, preferencialmente.  

Grupo 03  10 a 20 crianças, preferencialmente.  

Grupo 04  12 a 24 crianças, preferencialmente.  

Grupo 05  12 a 24 crianças, preferencialmente.  
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Art. 6º. No ato da matrícula, os responsáveis legais 
deverão entregar as seguintes documentações:
I. Relatório/Parecer Descritivo ( Em caso de 
transferência);
II. Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia), com os respectivos originais para conferência;
III. Comprovante de residência ou declaração de 
domicílio ( Modelo em Anexo) – Cópia;
IV. Duas fotos 3x4 recentes;
V. Cartão Nacional de vacinas com comprovação de 
vacina contra o COVID-19 para crianças a partir de 05 
anos.
VI. Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) – Cópia;
VII. Documento de identificação oficial com foto do 
responsável legal - Cópia;
VIII. Espelho do CADÚNICO, nos casos em que se 
aplicarem - Cópia;
§1ºNão sendo apresentado qualquer uma das 
documentações obrigatórias acima listadas, a unidade 
esco la r  mun ic ipa l  en t regará  um Termo de  
Responsabilidade para Regularização de Documentação 
Pendente, conforme modelo acostado no Anexo II desta 
Portaria, que deverá ser assinado e devolvido 
imediatamente pelos pais ou responsável legal, sendo 
concedido um prazo de até 60 (sessenta) dias para 
regularização das pendências, sob pena de suspensão 
dos efeitos da matrícula na Rede Pública Municipal de 
Ensino.

§2ºNão sendo regularizada a situação documental da 
criança no prazo estabelecido, caberá a direção da 
unidade escolar municipal encaminhar, ex officio, 
sinalizando a situação de pendência, aos pais, 
responsável legal à Coordenadoria de Matrículas e 
Informações Educacionais, Conselho Tutelar e Conselho 
Municipal de Educação, quando for o caso, para as 
providências cabíveis

§3º É de responsabilidade do(a) secretário/a escolar a 
efetivação da matrícula, o qual deverá informar no ato da 
matrícula no Sistema de Gestão Escolar - SGE a 
documentação que ficou pendente.

§4º Ressalta-se que quaisquer situações futuras 
divergentes informadas na efetivação de matrícula devido 
ao não lançamento dessa informação no SGE, será 
efetivada uma comissão de verificação para apuração dos 
fatos e demandar aos setores responsáveis as medidas a 
serem tomadas.

Art. 7º. As matrículas para Creche Linaldo da Silva serão 
realizadas considerando as transferências de crianças já 
matriculadas em unidades de ensino da rede pública 
municipal no ano letivo de 2022 e as matrículas novas para 
crianças que ainda não estejam matriculadas na referida 
rede.
I - Das matrículas por transferência:
a) A coordenação de matrícula fará convocação 
individualizada, em parceria com as unidades escolares, 
das famílias das crianças, já matriculadas em outras 
unidades de ensino, mas que residem no entorno da 
Creche Linaldo da Silva, para a efetivação da matrícula, no 
período estabelecido em anexo.

II - Das matrículas novas e do sorteio de vagas:
a) Será divulgado o número de vagas remanescentes para 
matrículas novas no mural da Creche Linaldo da Silva, no 
Site da Prefeitura de Camaçari e nas redes sociais 
vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, no 
período estabelecido em anexo.

b) As famílias residentes no entorno da Creche Linaldo da 
Silva que tenham interesse em matricular as crianças de 6 
meses a 5 anos e 11 meses completos até 31 de março de 
2022, deverão comparecer à referida creche, conforme 
cronograma em anexo, para realizarem o cadastro e se 
submeterem ao sorteio de vagas, munidas das seguintes 
documentações:
1. Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade 
(cópia), com os respectivos originais para conferência;
2. Comprovante de residência ou declaração de 
domicílio com contrato de aluguel ou documento 
equivalente; ( Modelo em Anexo) – Cópia;
3. Cartão Nacional de vacinas com comprovação de 
vacina contra o COVID-19 para crianças a partir de 05 
anos;
4. Documento de identificação oficial com foto do 
responsável legal - Cópia;
5. Espelho do CADÚNICO, nos casos em que se 
aplicarem - Cópia.

c) A criança cadastrada no portal de demanda de matrícula 
para o sorteio deverá atender aos seguintes requisitos:
1. Ser residente no entorno da Creche Linaldo da 
Silva, comprovado através da apresentação do 
comprovante de residência ou declaração de domicílio 
com contrato de aluguel ou documento equivalente;
2. Ser beneficiário de programas de assistência 
social;
3. Estar em situação de vulnerabilidade social 
(encaminhado por órgãos de proteção à infância e 
juventude);

d) O sorteio será realizado presencialmente na Creche 
Linaldo da Silva com a participação de representantes da 
Secretaria de Educação, do Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal de Educação e da comunidade;

e) No ato do cadastro a criança receberá um número, o 
qual será utilizado para o sorteio de vagas;

f) Após a realização do sorteio será divulgada a lista final 
dos classificados para as vagas e o cadastro reserva, 
conforme cronograma em anexo;

g) As famílias das crianças sorteadas para as vagas, 
dentro do limite estabelecido, deverão comparecer para 
efetivar as matrículas no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas, após a divulgação da lista)

§1º. Atendidos os requisitos aqui elencados, as crianças 
com deficiências, devidamente comprovadas, terão 
prioridade para efetivação da matrícula, considerando o 
limite de 10 % do total de vagas ofertadas por turma 
(grupos).

§2º. Todo o processo de divulgação de resultados, bem 
como os cronogramas e suas atualizações serão feitas 
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através do mural da Creche Linaldo da Silva, no Site da 
Prefeitura de Camaçari e nas redes sociais vinculadas a 
Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO III
Da responsabilidade dos pais/responsável legal

Art. 8º. No ato da matrícula oresponsável legalassinará o 
Termo de Responsabilidade de efetivação, em 
conformidadecom os Anexos II,III, e V desta Portaria, 
comprometendo-se:

I. Ao uso do fardamento escolar nas dependências 
da unidade escolar municipale/ou crachá de identificação 
da criança;

II. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais, transporte escolar e outros bens 
– ressarcindo a unidade escolar, Secretaria de Educação 
(SEDUC) e empresa responsável pelo transporte escolar 
por quaisquer danos que venham a causar;

III. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente de 
idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual 
ou política;

IV. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: 
telefones celulares, jogos portáteis, tocadores de música, 
máquinas fotográficas ou outros dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso didático 
quando solicitado pelo educador;

V. Não portar armas ou instrumentos que possam 
colocar em risco a segurança das pessoas;

VI. Abster-se de atos que perturbem a ordem ou 
ofendam a dignidade da pessoa;

VII. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a 
situações embaraçosas colegas, professores e/ou 
funcionários;

VIII. Não se ausentar da unidade escolar, sem que 
esteja devidamente acompanhado por um responsável 
legal;

IX. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou indiretamente 
o nome da unidade escolar municipal, funcionários ou 
educandos, sem prévia autorização da direção e/ou do 
Conselho Escolar;

X. Não encaminhar a unidade escolar a criança com 
sintomas que exijam maiores cuidados e mantê-la em casa 
sob observação.

Parágrafo Único -Fica estabelecido que o uso da imagem 
do educando em todo e qualquer material, entre imagens 
de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizado pela 
Unidade Escolar e Secretaria de Educação, será 
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autorizado a título gratuito, conforme termo de autorização 
acostado ao Anexo V.

SEÇÃO IV
Do Calendário Escolar

Art. 9º Fica estabelecido o Calendário Escolar Especial 
para o ano em exercício publicado em anexo a esta 
portaria.

Art. 10 A Diretoria Pedagógica da Secretaria da Educação, 
por meio da gerência regional, deverá acompanhar o 
cumprimento do Calendário Escolar, conforme legislação 
pertinente, devendo-se registrar essa participação em livro 
de ocorrências da unidade escolar municipal. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A criança em situação ou não de medida(s) 
protetiva(s) Lei nº 14.344, de 24 de Maio de 2022 (Lei 
Henry Borel) deve ser matriculado, em qualquer época do 
ano, preferencialmente em unidade escolar municipal 
próxima a sua residência, cabendo a unidade escolar junto 
a Diretoria Pedagógica organizar a melhor maneira de 
obter o aproveitamento pedagógico do educando.
Parágrafo Único - Para fins de seleção prioritária das 
matrículas, deverá ser observado o disposto na Lei 
Federal nº 13.882, de 8 de outubro de 2019, que altera a 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha), Lei nº 14.344, de 24 de Maio de 2022 (Lei Henry 
Borel) para garantir a matrícula ou transferência dos 
dependentes da mulher vítima de violência doméstica e 
familiar em instituição de educação básica mais próxima 
do seu domicílio, restando preservado o sigilo dos dados 
da ofendida e de seus dependentes, salvo ao Judiciário, 
Ministério Público e órgãos do poder público.

Art. 12 No caso de estudante matriculado conforme Lei Nº 
13.803, de 10 de Janeiro de 2019, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, fica obrigatória a 
notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar 
quando superiores a 10% (dez por cento) do percentual 
permitido em lei.

Art. 13. A unidade escolar municipal deverá conferir ampla 
divulgação ao conteúdo desta Portaria e suas eventuais 
alterações, afixando-os em local de fácil acesso e 
visibilidade na unidade escolar, possibilitando o 
acompanhamento do seu efetivo cumprimento por toda a 
Comunidade Escolar. 

Art. 14. A inobservância e o descumprimento da presente 
Portaria poderão ensejar a abertura de procedimento 
administrativo disciplinar, cabível para apuração de 
responsabilidades. 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC e, quando 
necessário, divulgados em documentos específicos.

Art. 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO DE 
2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO I
TERMO DE EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O 

ANO LETIVO DE 2022

ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA 

REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

Escola Municipal________________________________
Aluno(a)______________________________________
Ano/Turma: ___________________________________

Na falta de documento exigido eu, _________________ 
ASSUMO a inteira responsabilidade de, sob pena de 
suspensão dos efeitos da matrícula na Rede Pública 
Municipal de Ensino, apresentar no prazo de 60 (sessenta) 
dias o(s)seguinte(s) documento(s):

a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________

Outros:_______________________________________
_____________________________________________

Estou ciente de que a não juntada do(s) 
documento(s) faltante(s) no prazo de 60 (sessenta 
dias) implicará na suspensão dos efeitos da 
matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino.

__________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento 
de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

__________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE EFETIVAÇÃO 

DE MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
_____________________________,responsável 
pelo(a) educando(a) __________________________, 
solicito a matrícula para o ano letivo de 2022, 
comprometendo-me:
1. Ao uso do fardamento escolar nas dependências da 
unidade escolar municipal (quando distribuído pelo 
poder público municipal);
2. A zelar e preservar o patrimônio escolar – prédio, 
muros, salas, sanitários, áreas de circulação, mobiliário, 
equipamentos materiais, transporte escolar e outros 
bens – ressarcindo a unidade escolar e empresa 
responsável pelo transporte escolar por quaisquer 
danos que venham a causar;
3. A devolver os livros didáticos recebidos no período do 
ano letivo;
4. Ser respeitoso para com colegas, diretores, 
professores, coordenador pedagógico, funcionários e 
colaboradores da unidade escolar, independentemente 
de idade, gênero, raça/etnia, religião, origem social, 
nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 
sexual ou política;
5. Não utilizar equipamentos eletrônicos como: 
telefones celulares, jogos portáteis, tocadores de 
música, máquinas fotográficas ou outros dispositivos de 
comunicação e entretenimento, exceto para uso 
didático quando solicitado pelo educador;
6. Obedecer a proibição quanto ao consumo ou 
manuseamento de qualquer tipo de drogas nas 
dependências da unidade escolar municipal;
7. Não portar armas ou instrumentos que possam 
colocar em risco a segurança das pessoas;
Abster-se de atos que perturbem a ordem ou ofendam a 
dignidade da pessoa;
8. Não apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações 
embaraçosas colegas, professores e/ou funcionários;
9. Não se ausentar da unidade escolar, sem que esteja 
devidamente autorizado pela família e pela unidade 
escolar;
10. Não divulgar, por qualquer meio de publicidade ou 
redes sociais, ações que envolvam direta ou 
indiretamente o nome da unidade escolar municipal, 
funcionários ou educandos, sem prévia autorização da 
direção e/ou do Conselho Escolar;
11. Não encaminhar a unidade escolar a criança ou 
adolescente com sintomas que exijam maiores 
cuidados mantê-lo em casa sob observação.

_________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento 
de identidade apresentado).

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar
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ANEXO IV
TERMO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Pelo presente termo de responsabilidade, eu 
________________________________,responsável 
pela criança _________________________________, 
regularmente matriculado/a nesta unidade de ensino 
sob matrícula nº.__________, no ano letivo de 2022, no 
________ ano, venho respeitosamente requerer a 
DISPENSA DA VAGA para o ano letivo de 2022 por 
motivo de _______________________.

________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento 
de identidade apresentado)

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________
Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO V
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

(MENOR DE IDADE/EJA)

Escola Municipal _____________________________
Aluno(a) ___________________________________
Ano/Turma: ________________________________

Eu________________________________________p
or tador  da  Cédu la  de  ident idade RG nº  
________,inscrito no CPF sob nº.______________, 
r e s i d e n t e  n a  R u a / A v  
_________________________________________,Nº
_________,município de_____________responsável 
legal,pelo menor citado, AUTORIZO o uso de minha 
imagem e/ou do menor supracitado em todo e qualquer 
material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, 
para ser utilizada pela Unidade Escolar, sejam essas 
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 
uso da imagem acima mencionada em todo território 
nacional, das seguintes formas: (I) outdoor, (II) busdoor, 
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc), 
(III) folder de apresentação, (IV) anúncios em revistas e 
jornais em geral, (V) home page, (VI) cartazes, (VII) 
back-light, (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, 
televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, 
para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação 
das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de 
remuneração. Por está ser a expressão da minha 
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 
que nada haja a ser reclamado a título de direitos 
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino 
a presente autorização.

__________________________________________
(Assinatura do requerente, de acordo com o documento 
de identidade apresentado).

Camaçari-BA, ______ / ______ / ____________

_________________________________________

Assinatura do Diretor ou do Secretário Escolar

ANEXO VI
CRONOGRAMA

ANEXO VII
VAGAS REMANESCENTES APÓS 

TRANSFERÊNCIAS INTERNAS

PORTARIA Nº 172/2022
08 DE SETEMBRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administrativo nº 
00417.22.09.461.2022, de 09 de fevereiro de 2022,

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
i n t e r e s s a d o  F E L I C I T E  I T A C I M I R I M  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob Nº 19.047.354/0001-10, com sede 
na rua Ouvidio Aranha, S/N, Sitio Girassol, Barra do 
Pojuca, Monte Gordo, Camaçari, BA, para implantação 
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do tipo Urbanização Integrada de interesse social, 
denominado FELICITE ITACIMIRIM composto 171 
unidades, numa área total de 79.332,00 m², a saber:a 
área está situada na rua Ouvidio Aranha, S/N, Sitio 
Girassol, Barra do Pojuca, Monte Gordo, Camaçari, 
BA, na Zona de Expansão Controlada – ZEC 4 e na 
Macrozona Urbana de Monte Gordo – 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 em Barra do 
Pojuca, Monte gordo – Camaçari – BA, a região possui 
domínio do Bioma Mata Atlântica, numa área total de 
79.332,0 m², sendo ocupada uma área de 30.465,26 m², 
dos quais 9.577,05 m² serão de área construída e 
17.551,68 m² serão de superfícies permeáveis (áreas 
verdes  comuns,  á reas  verdes  p r i va t i vas  e  
estacionamentos com um total de 89 vagas), além das 
áreas verdes de APP, em um total de 17.757,50m². Esta 
licença está sendo concedida mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
apresentar à CLA/SEDUR antes da conclusão das obras: 
Plano de Enriquecimento e Recuperação da Vegetação 
(PREV) priorizando a manutenção da vegetação nativa da 
área de preservação permanente e das áreas verdes do 
empreendimento;  II - atender às condicionantes 
referentes: a) a dispensa de outorga para fins de 
lançamento de efluentes emitida pelo INEMA, 
apresentando documentação comprobatória; b) a 
viabilidade da Embasa, para o abastecimento de água e 
esgotamento sanitário; III – manter e apresentar relatório 
consolidado de execução: a) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC), 
conforme requisitos estabelecidos na Resolução 
CONAMA n° 307/2002; b) Programa de Educação 
Ambiental (PEA), voltado para os funcionários da obra, 
com ênfase na gestão dos resíduos, priorizando ações de 
sustentabilidade ambiental; c) Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção (PCMAT); IV – executar a) projeto de 
paisagismo, priorizando o uso de espécies nativas da 
região do empreendimento, conforme aprovado na 
CLA/SEDUR; b) projeto de drenagem de águas pluviais do 
empreendimento, com redutores de velocidade, 
armazenamento e utilização das águas pluviais para fins 
de aproveitamento em jardins e limpeza de áreas comuns; 
conforme aprovado na CLA/SEDUR; V - solicitar no 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), e 
apresentar outorga em caso de utilização de poços ou 
fontes naturais, lançamento de efluente em corpo hídrico e 
intervenções em corpos hídricos; VI - adotar medidas de 
uso eficiente da água, implantando reservatórios de 
armazenamento e reuso das águas pluviais; VII – 
continuar adotando as medidas necessárias a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção, 
atendendo aos padrões de intensidade de som, de 
emissões atmosféricas, de tratamento e disposição de 
efluentes líquidos e resíduos sólidos, conforme estabelece 
a legislação vigente, bem como: a) atender aos limites 
previstos na NBR 10.151:2019 referentes a emissão de 
ruídos a serem gerados na implantação do 
empreendimento, tomando as medidas necessárias para a 
minimização e controle dos ruídos durante a obra; b) 
monitorar as emissões atmosféricas, de forma a mitigar 
possíveis impactos gerados pelas obras, propondo ações 

de caráter corretivo, inclusive com a redução das emissões 
de poluentes provenientes das atividades construtivas; c) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento licenciada, devendo ter como objetivo 
prioritário nessa ação a não geração e, secundariamente, 
a redução, recuperação, reutilização e reciclagem; d) 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes adequados 
(coleta seletiva) e em área reservada e impermeabilizada, 
encaminhando-os para reciclagem através de empresas 
licenciadas ou recolhimento pelo serviço de limpeza 
pública municipal, acondicionando e enviando para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados, em instalação devidamente licenciada; e) instalar 
no canteiro de obras, sistema de tratamento de efluentes 
sanitários por fossa séptica com limpezas periódicas, não 
sendo admitido sumidouro, bem como, destinar o efluente 
coletado somente para unidades de tratamento 
licenciadas; f) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas, devendo apresentar cópias das notas fiscais e 
credenciamento do fornecedor; g) manter os dispositivos 
de sinalização e advertência da obra em perfeito estado de 
conservação, alertando a comunidade quanto ao tráfego 
de máquinas, veículos e equipamentos, estabelecendo 
limitações físicas que dificultem o acesso direto a 
vegetação nativa e as áreas verdes existentes; h) garantir 
a implementação do Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho da Construção Civil (PCMAT), 
fiscalizando o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção individual (EPI) pelos funcionários da obra, 
conforme respectivas Normas Reguladoras NR-18 e NR-
006 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); i) realizar 
treinamento com os funcionários para situação de 
emergência; j) remover na conclusão do empreendimento 
todas as instalações do canteiro de obras e recuperar as 
áreas atingidas pelas instalações; VIII - preservar a 
vegetação ciliar, o ambiente aquático e as características 
hidrodinâmicas dos cursos d´águas existentes na área de 
influência do empreendimento, realizando, inclusive, 
obras de engenharia com a finalidade de mitigar os 
desbarrancamentos nos trechos de intervenções; IX - é 
proibido: a) lançamento de qualquer tipo de efluente no 
solo ou no corpo hídrico, mesmo que tratado; b) aterro de 
áreas úmidas e/ou do corpo hídrico; c) instalações de 
infraestruturas em APP sem a prévia autorização do órgão 
ambiental competente; X - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município; XI - manter protegidas todas as áreas de 
preservação permanente (APP) existentes na área de 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 
30(trinta) metros do curso d´água, medidos em projeção 
horizontal a partir da margem, conforme Artigo 51 da Lei 
Municipal nº 913/2008, adotando medidas de proteção 
com instalação, preferencialmente, de cercas vivas ou 
gradil utilizando espécies nativas na sua delimitação e 
colocação de placas de sinalização com informações da 
área a ser protegida; XII - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com acompanhamento 
técnico da obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XIII - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente, a empresa estará sujeita às 
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sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XIV - comunicar, de imediato à SEDUR, 
a ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante 
das atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XV - quando do ALVARÁ DE HABITE-SE o 
interessado deverá apresentar à SEDUR relatório de 
cumprimento de condicionantes estabelecidos nesta 
Portaria; XVI - atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria e, encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVII - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da 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 das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 188/2022
21 DE SETEMBRO 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 
00416.22.09.743.2022, de 09 de fevereiro de 2022, 

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (um) ano, à 
FELICITE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
19.047.354/0001-10, com sede na rua Ouvidio Aranha, 
S/N, Sitio Girassol, Barra do Pojuca, Monte Gordo, 
Camaçari, BA, para implantação Urbanização 
integrada de interesse social, denominado FELICITE 
ITACIMIRIM composto 171 unidades, numa área total 
de 79.332,00 m², a saber:a área está situada na rua 
Ouvidio Aranha, S/N, Sitio Girassol, Barra do Pojuca, 
Monte Gordo, Camaçari, BA, na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 4 e na Macrozona Urbana de Monte 
Gordo – 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 em 
Barra do Pojuca, Monte gordo – Camaçari – BA, a 
região possui domínio do Bioma Mata Atlântica, numa 
área total de 79.332,0 m², sendo ocupada uma área de 
30.465,26 m², dos quais 9.577,05 m² serão de área 
construída e 17.551,68 m² serão de superfícies 
permeáveis (áreas verdes comuns, áreas verdes 
privativas e estacionamentos com um total de 89 vagas), 
além das áreas verdes de APP, em um total de 
17.757,50m², mediante o cumprimentoda 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 -  exclui-se dessa 
Autorização a vegetação localizada nas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, áreas alagáveis, a 
vegetação dos fragmentos florestais de  Mata Atlântica das 
Áreas verdes de floresta em estágio médio de 
regeneração, citado no inventário florestal apresentado 
pelo requerente; III - implantar o paisagismo, aprovado 
pela SEDUR, utilizando de espécies nativas autóctones e 
ind iv íduos vegeta is  resgatados na área do 
empreendimento; IV - 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; V - 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; VI - 
apresentar à CLA/SEDUR, relatório de execução da 
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revegetação a cada atividade realizada, durante 2 anos; 
VII - realizar o manejo das macrófitas aquáticas com 
oobjetivo 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; VIII - 
realizar tratamento fitossanitário na vegetação que 
não será suprimida encontrada na área do 
empreendimento; IX - 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, sinalização das 
áreas protegidas, comprovação da utilização do 
material vegetal, da destinação do material lenhoso, 
da afugentamento da fauna e do resgate da flora.

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 23,80 m³.

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a Licença 
Ambiental Simplificada emitida mediante a Portaria nº 
172/2022.

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 entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0420/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA INLUX LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato nº 0420/2019, firmado originalmente firmado em 
10 de outubro de 2019, 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 17 de outubro de 2022, passará a viger até 17 de 
outubro de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, sendo mantido o valor global 
de R$ 6.269.514,32 (seis milhões, duzentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois 
centavos) durante o prazo de vigência especificado na 
cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. 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, 04 de Outubro de 2022. 
ARLENE LIMA ROCHA. MUNICÍPIO. INLUX LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP. CONTRATADA.   

AVISO DE LICITAÇÃO

 
PREGÃO N.º 0175/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos médicos 
hospitalares de pronto atendimento com reposição de 
acessórios, ou peças, de acordo com as especificações e 
obrigações constantes no Termo de Referência. 
Acolhimento: 20/10/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 20/10/2022, às 10h00min; Disputa: 
20/10/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº: 962693. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da Compel.

PREGÃO N.º 0189/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (brocas, taça de 
borracha, cunha reflexiva, papel carbono, torcida para 
lamparina, creme dental, pasta profilática), para atender as 
Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
Acolhimento: 20/10/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 21/10/2022, às 08h30min; Disputa: 
21/10/2022, às 11h00min. (Horário Brasília)  

Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº: 966764. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0190/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de empresa 
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especializada na prestação de Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD) para pacientes oriundos dos serviços de 
urgência e emergência, serviços hospitalares, da atenção 
básica ou demanda espontânea, conforme Portaria nº 825, 
de 25 de Abril de 2016 que redefine a Atenção Domiciliar 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Acolhimento: 
21/10/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
21/10/2022, às 10h00min; Disputa: 21/10/2022, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº: 963220. Tel.: (71) 
3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da Compel.

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 083/2022. Pregão 
Presencial n° 001/2022. Contrato n° 007/2022. Objeto: 
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.

Contratado: Radial Transporte de Veículos e Cargas 
LTDA – EPP. Valor global: R$ 223.592,16 (Duzentos e 
vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e 
dezesseis centavos); Período de vigência: 12 (doze) 
meses a partir de sua assinatura em 01 de Setembro de 
2022; Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari-BA, 01 de Setembro de 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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