
 

  
 
 

DECRETO Nº 7824/2023 
DE 06 DE FEVEREIRO 2023 

 
Aprova o Regimento Interno do Conselho 
de Procuradores da Procuradoria-Geral 
do Município de Camaçari – CPPGM 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a proposta de Regimento Interno do 
Conselho de Procuradores da Procuradoria-Geral do 
Município de Camaçari – CPPGM apresentada por tal 
órgão; 
 
CONSIDERANDO o quanto prevê o art. 12, §2º, da Lei 
Municipal nº 1.443/2016 com a redação que lhe foi dada 
pela Lei Municipal nº 1.789/2023; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. Fica aprovado o anexo regimento interno do 
Conselho de Procuradores da Procuradoria-Geral do 
Município de Camaçari – CPPGM. 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 

 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
PROCURADORES DA PROCURADORIA-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA (CPPGM) 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O Conselho de Procuradores – CPPGM é órgão 
integrante da estrutura da Procuradoria-Geral do Município 
de Camaçari/BA, criado pela Lei Municipal nº 1.443, de 22 
de janeiro de 2016, alterada pela Lei Municipal nº 1.789, 
de 19 de janeiro de 2023 (legislação de regência), e tem 
o seu funcionamento disciplinado pelo presente Regimento 

Interno, aprovado na reunião realizada em 31/01/2023, 
conforme prevê o art. 12, IX, da referida Lei Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 2º. A competência do Conselho encontra-se 
regularmente prevista na legislação de regência, sendo 
sintetizada pelas seguintes atividades: 
 
I - Elaborar o reexame de súmulas para a uniformização 
da orientação jurídico-administrativa da Administração 
Municipal, bem como propor ao Chefe do Executivo o 
reexame de Parecer Normativo; 
 
II - Revisar pronunciamentos divergentes sobre a mesma 
matéria, com a finalidade de assegurar a unicidade na 
orientação jurídica no âmbito da Administração Municipal, 
emitindo parecer coletivo, se for o caso; 
 
III - Pronunciar-se acerca da conveniência da contratação 
de advogado, para, excepcionalmente, atuar em 
processos administrativos ou judiciais que requeiram 
conhecimento notório e saber especializado; 
 
IV - Promover, a pedido ou ex officio, o desagravo de 
Procurador do Município que tenha sido afrontado ou 
desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem 
prejuízo de outras medidas que recomendar o caso; 
 
V – Pronunciar-se sobre as alterações da estrutura da 
Procuradoria-Geral do Município, inclusive distribuição de 
competências; 
 
VI – Opinar sobre pedidos de relotação e permuta de 
Procurador do Município, no âmbito das Procuradorias 
Especializadas, tendo competência para vetar a relotação 
ou permuta por decisão de sua maioria absoluta; 
 
VII – Conhecer das suspeições e dos impedimentos de 
Procurador do Município, quando o Procurador-Geral 
suscitar, devendo a decisão ser tomada por 2/3 (dois 
terços) dos membros do Conselho; 
 
VIII - Examinar, por proposição do Procurador-Geral do 
Município, outras matérias de interesse do Município de 
Camaçari; 
 
IX – Elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno; 

 
X – Aprovar indicação de Procuradores do Município que 
representarão a Procuradoria-Geral em órgãos colegiados; 
 
XI – Regulamentar a forma de distribuição de processos à 
Procuradoria de Ações Estratégicas, competindo-lhe a 
decisão final em caso de divergências; 
 

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano XX - Nº 2090 de 14 de fevereiro de 2023 - Página 01 de 18 

DECRETOS 



XII – Pronunciar-se a respeito das propostas de instruções 
apresentadas pelo Procurador-Geral do Município para a 
fixação da interpretação da Constituição Federal, das leis, 
dos tratados e dos demais atos normativos, a ser 
uniformemente seguida pelos órgãos e pelas entidades da 
Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, 
conforme art. 7º, XIII, da legislação de regência; 
 
XIII – Manifestar-se sobre proposta de arguição de 
inconstitucionalidade de leis e decretos apresentada pelo 
Procurador-Geral do Município, conforme art. 7º, XIX, da 
legislação de regência; 
 
XIV – Regulamentar a utilização das insígnias privativas da 
carreira de Procurador do Município, conforme art. 20, V, 
da legislação de regência; 
 
XV – Manifestar-se sobre casos omissos envolvendo a 
substituição de Procurador do Município, conforme art. 29-
A, §7º, da legislação de regência; 
 
XVI – Deliberar a respeito das demais matérias previstas 
neste Regimento Interno. 
 

CAPÍTULO III 
DOS MEMBROS DO CONSELHO DE PROCURADORES 

 
Art. 3º. O Conselho é composto por até 9 (nove) membros, 
conforme previsão do art. 11 da legislação de regência: 
 
I - Procurador-Geral; 
II - Subprocurador-Geral; 
III - Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa; 
Procurador Chefe da Procuradoria do Contencioso Cível e 
Trabalhista; 
IV - Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal e Tributárias; 
V - Procurador Chefe da Procuradoria de Ações 

Estratégicas; 
VI - Procurador Chefe da Coordenadoria da Dívida Ativa; 
VII - Presidente da Associação dos Procuradores do 
Município de Camaçari (APMC), quando não estiver no 
exercício dos cargos de Procurador-Geral, Subprocurador-
Geral, bem como de chefia de Procuradoria Especializada; 
VIII - Procurador do Município eleito pelos chefes das 
Procuradorias Especializadas e da Coordenadoria da 
Dívida Ativa, na forma estabelecida por este Regimento 
Interno; 
 
Art. 4º. Os membros do Conselho previstos nos incisos I a 
VII do art. 3º deste Regimento Interno são considerados 
membros natos, e seus mandatos decorrem 
exclusivamente do cargo ou função ocupados pelo 
membro, iniciando-se com a devida nomeação ou 
designação e encerrando-se com a devida exoneração ou 
dispensa. 
 
Art. 5º. O mandato do Presidente da Associação dos 
Procuradores do Município de Camaçari (APMC) terá início 
na primeira reunião do Conselho após o registro da ata de 
eleição do Presidente da APMC no cartório e perdurará até 
que ocorra a mesma formalidade do seu sucessor eleito. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese do Presidente da 
Associação dos Procuradores do Município de Camaçari 
(APMC) já ser membro nato do Conselho pelo exercício de 
algum cargo ou função, conforme incisos I a VII do art. 3º 
deste regimento interno, o seu substituto legal, na forma do 
Estatuto da APMC, participará como membro do Conselho 

enquanto durar tal hipótese. 
 
Art. 6º. O mandato do Procurador do Município eleito pelos 
chefes das Procuradorias Especializadas e da 
Coordenadoria da Dívida Ativa, conforme inciso IX do art. 
3º deste Regimento Interno, terá duração de 3 (três) anos, 
permitidas sucessivas reconduções. 
 
§1º. Poderão concorrer à vaga referida no caput deste 
artigo todos os Procuradores do Município efetivos e 
estáveis e que não respondam a qualquer processo 
administrativo disciplinar. 
 
§2º. A eleição do membro prevista no caput será realizada 
por votação aberta e nominal a ser registrada em ata do 
Conselho convocada para tal fim específico com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 
 
§3º. O Presidente do Conselho deverá tornar pública a 
convocação de que trata o parágrafo anterior, permitindo 
candidaturas a serem formalizadas em ofício por escrito ao 
Presidente do Conselho até 15 (quinze) dias corridos da 
data da convocação. 
 
§4º. O Procurador do Município eleito para a vaga prevista 
no inciso IX do art. 3º deste Regimento Interno tomará 
posse na primeira reunião do Conselho posterior à sua 
eleição ou, na hipótese de substituição de membro, na 
primeira reunião após o fim do mandato do membro 
anterior. 
 
§5º. Enquanto não procedida a eleição de que trata este 
artigo, não será ocupada a vaga prevista no inciso IX do 
art. 3º deste Regimento Interno. 
 
§6º. Caso decorrido o prazo previsto no caput deste artigo 
sem a eleição de novo membro, o mandato do membro 
atual será prorrogado por prazo indeterminado até que 
haja nova eleição. 
 
Art. 7º. São direitos e obrigações dos membros do 
Conselho: 
 

I. Apresentar-se às reuniões do Conselho, delas 
participando, sendo-lhe assegurado fazer o uso da palavra, 
bem como formular proposições, discutir e deliberar sobre 
matéria concernente às competências do Conselho; 

II. Desempenhar as atribuições para as quais foi 
designado, delas não se escusando, exceto por motivo 
justificado, que será apreciado pelo Conselho; 

III. Apresentar, dentro do prazo estabelecido, pareceres 
que lhe forem solicitados; 

IV. Comunicar ao Presidente do Conselho, para 
providências deste, quando por justo motivo, não puder 
comparecer às reuniões; 

V. Denunciar atos e fatos que prejudiquem o 
desempenho e o cumprimento das finalidades do 
Conselho; 
VI. Manter sigilo a respeito das matérias de natureza 
confidencial que forem apreciadas, até que seja deliberada 
a sua divulgação pelo próprio Conselho; 
VII. Cumprir este Regimento Interno e exercer as demais 
atribuições de lei; 
 
§1º. Os membros do Conselho respondem pelos danos 
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e 
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de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da 
lei ou de quaisquer outras normas aplicáveis. 
 
§2º. Os membros do Conselho não são responsáveis pelos 
atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for 
conivente, ou se concorrer para a prática do ato. 
 
§3º. A responsabilidade dos membros do Conselho por 
omissão no cumprimento dos seus deveres é solidária, 
mas dela se exime o membro dissidente que fizer 
consignar sua divergência em ata de reunião do Conselho 
e comunicá-la às autoridades competentes. 
 
Art. 8º. Os membros natos do Conselho (incisos I a VII do 
art. 3º deste Regimento Interno) somente serão destituídos 
do Conselho caso sejam exonerados ou dispensados do 
cargo ou função ocupados, admitindo-se, no entanto, o seu 
afastamento por tempo indeterminado mediante votação 
qualificada do Conselho, nos termos deste Regimento 
Interno, quando agirem em contrariedade com as leis ou 
às normas deste Regimento Interno. 
 
Art. 9º. Os membros eleitos do Conselho (incisos VIII e IX 
do art. 3º deste Regimento Interno) serão destituídos da 
qualidade de membro, após deliberação do próprio 
Conselho na qual não será permitida sua participação, nas 
seguintes hipóteses: 
 
I. Renúncia formal dirigida ao Presidente do Conselho; 
II. Conduta inadequada e incompatível com os requisitos 
éticos e profissionais requeridos para o desempenho do 
mandato, conforme apuração em processo administrativo 
no qual seja assegura ampla defesa e contraditório; 
III. Faltas injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas, 
ou 05 (cinco) alternadas no período de um ano. 
 
§1º. As ausências dos membros do Conselho decorrentes 
de férias, licenças, uso de banco de horas, viagem a 
serviço ou outras atribuições profissionais relacionadas ao 
cargo ocupado pelo membro, exceto licença para 
tratamento de assuntos particulares, são consideradas 
justificativas para a ausência do membro nas reuniões, 
devendo ser comunicado até a véspera da reunião. 
 
§2º. Os membros natos do Conselho (incisos I a VII do art. 
3º deste Regimento Interno) poderão ser substituídos nas 
reuniões, a critério do membro titular, quando em gozo de 
férias e licenças, pelos seus substitutos legais ou pelos 
Procuradores do Município designados para a substituição 
por ato formal do Procurador-Geral do Município. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS DEMAIS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DO 

CONSELHO DE PROCURADORES 
 
Art. 10. Além dos membros previstos no capítulo anterior, 
poderão, ainda, participar das reuniões os demais 
Procuradores do Município não membros ou outros 
servidores do Município de Camaçari/BA quando a reunião 
tratar de algum assunto relacionado às atividades do 
participante não membro, desde que previamente 
convocado pelo Presidente do Conselho ou, ainda, na 
hipótese de deliberação da maioria dos membros do 
Conselho. 
 
Art. 11. Poderá, ainda, participar na reunião do Conselho, 
apenas com o objetivo de secretariar os seus trabalhos, 
servidor efetivo ou comissionado dos quadros da 

Procuradoria-Geral do Município designado pelo 
Procurador-Geral para este fim. 
 
§1º. São atribuições do Secretário das reuniões do 
Conselho: 
 
I - Garantir o registro dos debates e votações sobre os 
temas discutidos, responsabilizando-se pelas respectivas 
atas; 
II - Proceder à verificação da presença dos membros e 
quórum mínimo, quando necessário, e recolher assinatura 
do registro de presença; 
III - Tomar votos com as anotações pertinentes; 
IV - Assessorar o Presidente nas convocações para as 
reuniões; 
V - Providenciar as publicações e divulgação das atas de 
reuniões do Conselho, quando pertinente; 
VI - Manter arquivo atualizado das atas e documentos das 
reuniões do Conselho; 
VII - Manter atualizado o cronograma e plano de trabalho 
do Conselho; 
VIII - Organizar o Relatório de Prestação de Contas das 
atividades do Conselho; 
IX - Desempenhar demais tarefas inerentes à função. 
 
§2º. No caso de ausência do Secretário, impedimentos ou 
licenças cabe ao Presidente indicar o substituto, que 
executará as mesmas atribuições durante o seu 
afastamento. 
 
Art. 12. É terminantemente proibida a participação no 
Conselho de pessoas não indicadas nos artigos 
antecedentes, salvo na hipótese de concordância dos 
membros do Conselho a ser registrada em ata por votação 
qualificada, nos termos deste regimento interno. 
 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 13. O Conselho se reunirá em reuniões ordinárias, 
segundo calendário aprovado, e poderá realizar reuniões 
extraordinárias, sempre que necessário. 
 
Art. 14. As reuniões extraordinárias realizar-se-ão 
conforme necessidade e poderão ser convocadas para 
tratar de qualquer assunto inerente à competência do 
Conselho, mediante comunicado por escrito ou qualquer 
outro meio digital ou virtual, com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, admitindo-se, inclusive, 
mensagem geral postada em grupo de aplicativo do qual 
faça parte todos os membros do Conselho. 
 
Art. 15.  As reuniões mensais serão em número mínimo de 
1 (uma) sessão e máximo de 4 (quatro). 
 
Parágrafo Único. Qualquer membro poderá indicar 
assunto a ser incluído na pauta, devendo o fazer por 
requerimento simples e informal ao Presidente do 
Conselho ou ao seu Secretário, caso tenha sido 
designado. 
 
Art. 16. As reuniões serão presididas pelo Procurador-
Geral do Município, que será substituído em suas 
ausências pelo Subprocurador-Geral. 
 
Parágrafo Único. Caso a reunião do Conselho de 
Procuradores seja realizada sem a presença do 
Procurador-Geral e do Subprocurador-Geral ou, ainda, na 



hipótese da reunião versar sobre tema de interesse direto 
de algum daqueles, a reunião deverá ser presidida pelo 
membro que tiver maior tempo de carreira como 
Procurador do Município efetivo. 
 
Art. 17. As reuniões do Conselho deverão ser realizadas 
presencialmente, em ambiente virtual de videoconferência, 
ou ainda em forma híbrida (presencial e virtual), de acordo 
com calendário previamente definido ou conforme 
convocação, sendo iniciadas somente com a presença da 
maioria absoluta de seus membros. 
 
Parágrafo único. Para fins de cômputo da quantidade de 
membros do Conselho, somente serão consideradas as 
vagas efetivamente ocupadas na data da reunião. 
 
Art. 18. O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões 
terá a seguinte sequência: 
 
I - Verificação da existência de quórum; 
II - Lavratura do termo de ocorrência para consignação de 
inexistência de quórum; 
III - Aprovação da redação da ata da reunião anterior; 
IV - Discussão e votação da ordem do dia; 
V - O que ocorrer; e 
VI - Encerramento da reunião; 
 
§1º. Na discussão o Presidente concederá à palavra aos 
membros que a solicitarem, podendo estes, durante a 
discussão, formular requerimentos verbais ou escritos, 
solicitando providências para a instrução do assunto em 
debate. 
 
§2º. O membro do Comitê que não se julgar 
suficientemente esclarecido para a matéria, poderá pedir 
adiamento da discussão, fundamentando seu pedido. 
 
Art. 19. Nenhum membro presente às reuniões poderá 
eximir-se de votar, exceto quando se declarar impedido por 
razões de ordem pessoal e devidamente justificadas. 
 
Art. 20. Antes de encerrada a votação, qualquer membro 
que já tenha proferido seu voto poderá requerer ao 
Presidente da sessão o registro de reconsideração do 
voto, consignando-se na respectiva ata esta circunstância 
e o novo voto proferido. 
 
Art. 21. No caso da ocorrência de eventual voto 
divergente, este será redigido pelo seu prolator, se assim 
entender necessário, e anexado ao respectivo termo de 
deliberação, consignando-se o fato em ata. 
 
Art. 22. Os assuntos submetidos ao Conselho serão 
decididos por maioria simples de votos dos presentes, 
salvo previsão expressa na lei ou neste Regimento de 
quórum qualificado. 
 
Parágrafo Único. Sempre que o presente regimento fizer 
menção à necessidade de quórum qualificado, a 
deliberação do Conselho deverá ser tomada pela votação 
de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros presentes 
na reunião. 
 
Art. 23. Será lavrada ata de todas as reuniões do 
Conselho, contendo todas as deliberações e discussões, 
devendo ser arquivadas juntamente com os pareceres/
posicionamentos que subsidiaram as recomendações e 
decisões, ficando disponível mediante requerimento 

justificado por parte de interessados. 
 
Parágrafo Único. As deliberações do Conselho acerca de 
súmulas e pareceres normativos, que uniformizem e 
pacifiquem discussão sobre temas jurídicos, deverão ser 
publicadas do Diário Oficial do Município, cabendo ao 
Secretário adotar as providencias necessárias para a 
prática do ato. 
 
Art. 24. Os atos do Conselho poderão por ele ser revistos, 
a qualquer tempo, mediante justificação e fundamentação. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 25. São deveres dos membros do Conselho, além do 
cumprimento a este Regimento, proceder eticamente, 
manter conduta apropriada e acatar as decisões do 
colegiado, sendo vedado a qualquer dos membros agirem 
individualmente em nome do Conselho. 
 
Art. 26. O não cumprimento da legislação ou de qualquer 
norma deste Regimento Interno por qualquer um dos 
membros do Conselho, acarretará as seguintes sanções, 
de acordo com a decisão do colegiado: 
I. Advertência; 
II. Suspensão por até 10 (dez) reuniões consecutivas; 
III. Perda de mandato nos casos expressamente previstos, 
mediante decisão em processo administrativo. 

 
Art. 27. O presente Regimento Interno somente poderá ser 
alterado após manifestação do Conselho em reunião 
expressamente convocada para esse fim, por votação na 
qual será exigido quórum qualificado. 
 
Art. 28. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão 
solucionadas por deliberação do Conselho, em qualquer 
de suas reuniões. 
 
Art. 29. Este Regimento Interno entra em vigor em 31 de 
janeiro de 2023, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 

DECRETO Nº 7825/2023 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Constitui a Comissão Coordenadora do 
Recenseamento Previdenciário de 2023 
dos servidores efetivos ativos do 
município de Camaçari  

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais prevista na 
Constituição Federal e normativas federais que disciplinam 
a organização do Regime Próprio e Previdência Social 
 
CONSIDERANDO que a atualização da base de dados do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
- ISSM, que engloba seus segurados: servidores efetivo 
(ativos), inativos (aposentados), pensionistas e seus 
dependentes, é medida obrigatória à gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social, em atendimento ao disposto 
da Constituição Federal, bem como no o art. 108 da Lei 
complementar 1644/2020 que determina que o ISSM 
deverá realizar recenseamento previdenciário de todos os 
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segurados ativos e inativos a cada período de 5 (cinco) 
anos; 
 
CONSIDERANDO que anualmente já é realizado o 
recenseamento previdenciário dos inativos (aposentados) 
e pensionista no mesmo período da prova de vida 
obrigatória, e, portanto, já realizado em 2021, 2022 e já em 
andamento 2023; 
 
CONSIDERANDO a Portaria SPREV/MF nº 22, de 25 de 
maio de 2018, que disciplina a disponibilização das bases 
de dados referentes às informações cadastrais, funcionais 
e remuneratórias dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo destinadas a subsidiar sua avaliação atuarial; 
 
CONSIDERANDO que o Recenseamento Previdenciário 
engloba atualização da base de dados cadastrais, 
funcionais e remuneratórios dos servidores efetivos ativos, 
aposentados e pensionistas. 
 
CONSIDERANDO, ainda, que, conforme disciplinado na 
Portaria SPREV/ME nº 1.1467/2022, a avaliação atuarial 
deverá dispor de informações atualizadas e consistentes 
que contemplem todos os segurados e beneficiários do 
RPPS; 
 
CONSIDERANDO que a atualização permanente da base 
de dados cadastrais permite ao ente federativo maior 
controle da massa de seus segurados e garante que as 
avaliações atuariais anuais reflitam a realidade dessa 
base, possibilitando dessa forma a correta organização e 
revisão dos planos de custeio e benefícios, conforme 
estabelece o artigo 1º, inciso I da Lei nº 9.717/1998. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de realização do 
Recenseamento Previdenciário dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo do Município de Camaçari em 
virtude do lapso temporal decorrido desde a última 
atualização; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º O presente Decreto visa instaurar Comissão 
Especial para a realização do Recenseamento 
Previdenciário dos servidores efetivos ativos do Município 
Camaçari/BA.  
 
Art. 2º Ficam designados para compor a Comissão 
disposta no artigo 1º desta Portaria, as servidoras:  
 
DORANEI DANTAS, matrícula n.º 10117, lotada na 

Diretoria de Previdência do ISSM; 
ISIS LOBO DE SOUZA BARROS, matrícula n.º 10111, 

lotada da Diretoria de Superintendência do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM; 

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, matrícula n.º 
10110, lotada da Diretoria de Superintendência do ISSM; 

PATRÍCIA SOARES DE ASSIS FERREIRA, matrícula n.º 
1077, lotada na Diretoria de Recursos Humanos da STT; 

ANA MÉRCIA DOS SANTOS, matrícula n.º 61323, lotada 
na Coordenação de Pagamento da Secretaria de 
Administração - SECAD 

- VIVIANE SOUZA FLAES, matrícula n.º 62453, lotada na 
Coordenação de Pagamento da Secretaria de 
Administração - SECAD 

- JAMILE LOURENÇO OLIVEIRA DE MIRANDA, 
matrícula nº 084, lotada na Coordenação de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Camaçari 

  
Art. 3º A Presidência da Comissão será exercida pela 
servidora ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, 
matrícula 10110. 
Art. 4º Compete à Comissão Coordenadora do 
Recenseamento Previdenciário cuidar de todo o processo 
para planejamento, estruturação e realização do 
recenseamento previdenciário em 2023, mobilizando os 
recursos necessários, devendo apresentar o cronograma e 
planejamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 

 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

DECRETO Nº 7826/2023 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Retifica o Decreto nº 7121/2019 que 
dispõe sobre a nomeação do Conselho 
Fiscal do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM e dá outras 
providências; 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente no quanto dispõe o art. 85 da Lei 
Complementar nº 1644/2022; 
 
CONSIDERANDO o erro material constante do art. 1º do 
Decreto nº 7121/2019 de 24 de julho de 2019 que designa 
membros para compor o Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari- ISSM; 
 
CONSIDERANDO que o art. 85, §5º, da Lei Complementar 
nº 1644/2020 que estabelece o mandato de 04 (quatro) 
anos para os membros do Conselho Fiscal; 
 
CONSIDERANDO a renúncia à função do conselheiro 
suplente Mateus Reissurreição da Silva, diante de sua 
exoneração dos quadros do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari- ISSM 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 7121/2019, 
de 24 de julho de 2019, para que onde se lê “quadriênio 
2019/2022”, leia-se “quadriênio 2019/2023”. 
 
Art. 2º - Fica alterada a composição dos membros do 
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM nomeados pelo Decreto nº 
7121/2019, de 24 de julho de 2019, designando-se em 
substituição ao membro suplemente dos Representantes 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, Sr. 
Mateus Reissurreição da Silva, a Sra. Rita de Cássia 
Martins Sousa Nascimento, matrícula 110023. 
 
Parágrafo Único: O mandato do substituto perdurará pelo 
tempo que restava ao substituído. 



 
Art. 3º. Em atendimento às modificações legais instituídas 
pela Lei Complementar nº 1792/2023, deverá o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM adotar as 
providências que permitam a eleição e nomeação dos 
novos membros que irão compor o Conselho Fiscal antes 
do final da vigência do mandato atual, previsto para 24 de 
julho de 2023. 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE 
FEVEREIRO 2023. 

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

DECRETO Nº 7827/2023 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Altera a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário e retifica o 
Decreto nº 7109/2019 e alterações 
posteriores do Instituto do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente no quanto dispõe o § 9º do art. 82 da Lei nº 
1644/2022; 
 
CONSIDERANDO o erro material constante do art. 1º do 
Decreto nº 7109, de 04 de julho de 2019, que designou os 
membros do Conselho Administrativo e Previdenciário, 
alterado pelo Decreto nº 7373, de 22 de julho de 2020, e 
pelo Decreto nº 7518, de 22 de abril de 2021. 
 
CONSIDERANDO a renúncia à função do conselheiro 
titular Nilson Coelho da Silva e do conselheiro suplente 
Evangivaldo Ribeiro Oliveira; 
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 051/2022 e o Ofício 
002/2023 do SINDISEC – Sindicato dos Servidores de 
Camaçari com as indicações para membro titular e 
membro suplente conforme previsto no § 7º do art. da Lei 
Complementar 1644/2020; 
 
CONSIDERANDO que o art. 82, §4º, da Lei Complementar 
1644/2020 que determina o mandato de 04 (quatro) anos 
para os membros do Conselho Administrativo e 
Previdenciário. 
 

DECRETA 
 
Art. 1º - Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 7109/2019, 
04 de julho de 2019, para que onde se lê “quadriênio 
2019/2022”, leia-se “quadriênio 2019/2023”. 
 
Art. 2º - Fica alterada a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM dos 
conselheiros representantes do Sindicato dos Servidores 
Públicos de Camaçari -SINDISEC, sendo designado o Sr, 
Edimilson Jesus das Dores, matrícula 60822 para 
conselheiro titular e a Sra. Gleide Mendes da Silva, 

matrícula 63212 para conselheira suplente. 
 
Parágrafo Único - O mandato do substituto perdurará pelo 
tempo que restava ao substituído. 
 
Art. 3º. Em atendimento às modificações legais instituídas 
pela Lei Complementar nº 1792/2023, deverá o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM adotar as 
providências que permitam a eleição e nomeação dos 
novos membros que irão compor o Conselho Fiscal antes 
do final da vigência do mandato atual, previsto para 04 de 
julho de 2023. 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 06 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 
 

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

DECRETO Nº 7828/2023 
DE 06 DE FEVEREIRO 2023 

 
Nomear os membros do Comitê de 
Investimentos do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal de Camaçari para o 
mandato 2023/2027 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a alteração legislativa instituída pela Lei 
Complementar nº 1.792/2023; 
 
CONSIDERANDO o quanto prevê o art. 87-A da Lei 
Complementar nº 1.644/2020; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Comitê de 
Investimentos do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari para mandato de 4 (quatro) anos a 
contar da data de assinatura deste Decreto, conforme 
prevê o art. 87-A da Lei Complementar nº 1.644/2020 
alterada pela Lei Complementar nº 1.792/2023, os 
seguintes servidores públicos municipais efetivos: 
 
Na qualidade de membro titular integrante da carreira de 
auditor fiscal: LUCIANO DE FREITAS LOPES, matrícula 
62647; 
Na qualidade de membro titular integrante da carreira de 
Procurador do Município: PEDRO JORGE VILLAS BÔAS 
ALFREDO GUIMARÃES, matrícula 63513; 
Na qualidade de membros titulares que possuam vínculo 
com o Município de Camaçari ou com o ISSM: CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, matrícula 11005; 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, matrícula 
110001; e MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 
matrícula 110024. 
Na qualidade de membro suplente que possui vínculo com 
o Município de Camaçari: DIEGO SILVA DE SOUZA, 
matrícula 110021 
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Art. 2º. Os membros do Comitê de Investimentos do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
nomeados no artigo anterior deverão tomar posse na 
primeira reunião do referido órgão que suceder à 
assinatura deste Decreto, devendo, previamente, ser 
averiguado pela Controladoria do ISSM o cumprimento dos 
requisitos legais para exercício de tal função por cada um 
dos membros ora nomeados. 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 06 DE FEVEREIRO 
DE 2023. 

 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2023  
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 

  
Dispõe sobre Aprovação do 
Regimento da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde  
  

Considerando a Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que versa sobre a participação social na elaboração 
das políticas públicas de saúde;  
  
Considerando a Resolução CNS Nº 702 de 20 de outubro 
de 2022, que dispõe sobre as diretrizes metodológicas da 
17ª Conferência Nacional de Saúde e a Resolução CES Nº 
15/2022 que aprova a realização da 11ª Conferência 
Estadual de Saúde da Bahia;  
  
Considerando a apreciação desta pauta que foi aprovada 
em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
08 de fevereiro de 2023;  
  
O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 
Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Nº. 1086 de 
22 de junho de 2010, que institui o  Conselho Municipal de 
Saúde de Camaçari,  
  

RESOLVE 
  
Art. 1º.  Aprovar o Regimento a 10ª Conferência Municipal 
de Saúde.  
  
  
Art. 2º.   Esta publicação entra em vigor na data de sua 
publicação.  
  
  
  

PAULO CEZAR SOUZA COSTA 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Homologo a resolução Nº03 do Conselho Municipal de 
Saúde.  
 

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

  
  
REGIMENTO INTERNO DA 10ª CONFERENCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.  
 
Elaborado na Reunião da Comissão Organizadora do 
Conselho Municipal de Saúde em 31 de janeiro de 2023.  
  
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 1ª 
Reunião extraordinária, realizada no dia 08 de fevereiro de 
2023 no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, resolve: Aprovar o Regimento da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde.  

  
CAPÍTULO I  

DA NATUREZA E OBJETIVOS  
  

Art. 1º. A 10ª Conferência Municipal de Saúde, convocada 
pela Resolução Nº 01/2023 do Conselho Municipal de 
saúde, tem por objetivos:   
I. Debater o tema da Conferência com enfoque na garantia 

dos direitos e na defesa do SUS, da vida e da 
democracia.   

II. Pautar o debate e a necessidade da garantia de 
financiamento adequado e suficiente para o SUS;  

III. Reafirmar e efetivar os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da universalidade, 
integralidade e equidade para garantia da saúde 
como direito humano, com a definição de políticas 
que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, 
conforme previsto na Constituição Federal de 1988, 
e nas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990;   

IV. Mobilizar e estabelecer diálogos diretos com a 
sociedade brasileira acerca da saúde como um 
direito constitucional e da defesa do SUS;   

V. Fortalecer a participação e o controle social no SUS, 
com ampla representação da sociedade na 10ª 
Conferência Municipal de Saúde de Camaçari;  

VI. Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas que 
atendam às necessidades de saúde do povo 
brasileiro e definir as diretrizes que devem ser 
incorporadas na elaboração dos Planos Plurianuais 
de Saúde, Nacional, Estaduais e do Distrito Federal 
(2024-2027), e revisão dos Planos Municipais de 
Saúde, elaborados para os anos de 2022 a 2025.   

VII. Aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e 
políticas de barrar os retrocessos no campo dos 
direitos sociais, bem como da necessidade da 
democratização do Município, em especial as que 
incidem sobre o setor saúde.  

  
CAPÍTULO II  

DO TEMA  
  
Art. 2º. A 10ª Conferência Municipal de Saúde seguirá o 
tema da 17ª Conferência Nacional de saúde: "Garantir 
Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia - 



Amanhã Vai Ser Outro Dia"  
 
Parágrafo único. Os eixos temáticos da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde são:   
 I - O Brasil e Bahia que temos. O Brasil e Bahia que 

queremos;  
 II - O papel do controle social e dos movimentos sociais 

para salvar vidas;  
 III - Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a 

democracia;   
 IV - Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.  

   
CAPÍTULO III  

DAS FASES E ETAPAS  
  

Art. 3º. A 10ª Conferência Municipal de Saúde será etapa 
municipal da 17ª Conferência Nacional de saúde e seguirá 
as seguintes etapas:   
I – Etapa de Mobilização (divulgação para participação nas 
próximas etapas)  
II – Etapa Municipal (fase de validação e qualificação das 
propostas, votação das propostas)   
III - Etapa de Monitoramento (fase de acompanhamento 
das propostas aprovadas)  
IV – Etapa Estadual – abril e maio de 2023  
V – Etapa Nacional – Julho de 2023  
  
§ 1º Os debates sobre o tema e os eixos temáticos da 
Conferência serão conduzidos na etapa municipal com 
base no relatório final da 9º conferência municipal de 
saúde, ocorrida em 2021.  
 §2º Poderão anteceder a 10ª Conferência Municipais de 
Saúde atividades preparatórias, a serem convocadas e 
coordenadas por seus respectivos seguimentos, tais como: 
reuniões comunitárias, de representações de 
trabalhadores, de prestadores de serviços ou de gestores 
do SUS, com o objetivo de levantar propostas a serem 
debatidas na 10º Conferência e ampliar a participação 
popular nos debates. Estas atividades preparatórias não 
têm caráter deliberativo e não são condicionantes para a 
realização da etapa municipal.  
  
Art. 4º. A responsabilidade pela realização de 10ª 
Conferência Municipal de Saúde, incluído o seu 
acompanhamento, será de competência da Comissão 
organizadora designada para este fim, com apoio do 
Governo Municipal e seu respectivo Conselho de Saúde, e 
apoio solidário de movimentos, entidades e instituições.  
  

Seção I  
DA ETAPA DE MOBILIZAÇÃO  

  
Art. 5º. A etapa de mobilização, que tem caráter 
informativo, e conta com a realização de divulgação e 
promoção de informações sobre os objetivos, eixos 
temáticos e forma de participação da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde.  
Parágrafo Único – Esta etapa deverá ocorrer após a 
aprovação deste regimento até o início da etapa Municipal, 
com o objetivo de conferir ampla divulgação da 10ª 
Conferência Municipal de Saúde.  

  
Seção II  

DA ETAPA MUNICIPAL  
  
Art. 6º. A Etapa Municipal da 10ª Conferência Municipal de 
Saúde tem por objetivo analisar as prioridades de saúde, 
com ênfase no âmbito estadual e nacional e elaborar 

Relatório Final, nos prazos previstos por este Regimento.  
§ 1º A divulgação da Etapa Municipal será ampla com 
transmissão ao vivo e a participação presencial será 
limitada à capacidade do local, de acordo com a ordem de 
inscrição presencial até ser alcançada a quantidade 
prevista neste regimento.  
§ 2º As propostas e diretrizes que incidirão sobre as 
políticas de saúde na esfera municipal serão destacadas 
em Relatório final a ser realizado na Etapa Municipal e não 
sofrerão alterações em relação ao Relatório final da 9º 
Conferência Municipal de Saúde.  
  

Subseção I  
DA PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA  

 
Art. 7º.  A 10ª Conferência Municipal de Saúde de 
Camaçari acontecerá nos dias 30 e 31 de março, na 
Câmara Municipal de Vereadores, com a seguinte 
programação:  

I - Dia: 30/03/2023  
14:00 - Credenciamento  
14:30  - Abertura   
14:45 - Composição de Mesa   
15:00  - Conferência Magna  
16:30 -  Leitura do Regimento e encerramento 

das atividades do 1 dia.  
  
II - Dia: 31/03/2023  
8:30 – Fase de elaboração e qualificação das 

propostas  
12:00 – Intervalo para almoço  
13:30  - Apreciação e votação das propostas na 

Plenária Final   
16:00 - Escolha dos Delegados para a 11ª 

Conferência Estadual de Saúde  e Encerramento  
SUBSEÇÃO II  

DA FASE DE ELABORAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE 
PROPOSTAS, VALIDAÇÃO E VOTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
  

Art. 8º.  As propostas a serem inicialmente trabalhadas 
serão sistematizadas pela Comissão Organizadora de 
metodologia, oriundas do relatório final da 9ª Conferência 
Municipal de Saúde, acrescidas pelas propostas das 
atividades preparatórias, previstas no § 3º do artigo 3º, na 
fase de elaboração e de novas propostas de âmbito 
estadual e nacional a serem inseridas conforme previsto 
neste regimento.  
 
Parágrafo único. - As propostas das atividades 
preparatórias previstas no § 3º do artigo 3º deverão ser 
entregues à Comissão Organizadora por escrito em 
formulário específico, com assinatura de representantes 
presentes nos espaços que originaram a proposta, da 
abertura da Conferência até 10 horas do segundo dia da 
etapa municipal.  
Art. 9º. – Na fase de validação e qualificação de propostas 
que ocorrerá durante a etapa municipal, após a 
conferência magna, poderão ser acrescidas propostas, 
apenas de âmbito estadual ou federal, por escrito em 
formulário especifico até as 10 horas do segundo dia da 
etapa municipal.  
Art. 10. - As propostas debatidas durante a fase de 
elaboração, qualificação e validação serão consolidadas 
pela Comissão Organizadora e na plenária final da 
Conferência municipal serão apenas aprovadas ou 
excluídas, e posteriormente constituirão o Relatório Final 
da Etapa Municipal da 10ª. Conferência de Saúde.   
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SUBSEÇÃO III  
DAS MOÇÕES  

  
Art. 11.  As moções serão encaminhadas pelas pessoas 
participantes da 10ª Conferência, devendo ser 
apresentadas à Comissão Organizadora Municipal, até 12 
horas do segundo dia da etapa municipal, através de 
formulário padrão fornecido pela Comissão, com 
assinatura de pelo menos 30% das pessoas participantes 
credenciadas no primeiro dia de Conferência Municipal.  
§ 1° A Coordenação da Conferência Municipal procederá a 
leitura do texto da Moção, após a aprovação das propostas 
da plenária final, garantindo-se a cada proponente o tempo 
de dois minutos, no máximo, para a defesa da moção.   
§ 2° Serão concedidos dois minutos para a defesa de 
ponto de vista contrário ao do expositor da moção.  
§ 3º A aprovação das moções será por maioria simples 
dos delegados presentes na Plenária Final.  

  
SEÇÃO IV  

DAS INSTÂNCIAS DE DECISÃO  
Art. 12 A Instância de decisão na Etapa Municipal da 10ª 
Conferência Municipal de Saúde é a Plenária Final.   
Parágrafo único.  A Plenária Final tem por objetivo aprovar 
ou rejeitar propostas provenientes da das fases anteriores, 
bem como as moções e definir os delegados 
representantes do município para etapa estadual da 17ª 
Conferência Nacional de Saúde.  
  

SEÇÃO V  
DOS PARTICIPANTES  

  
Art. 13. Os participantes presenciais da Etapa Municipal 
da 10ª Conferência de Saúde distribuir-se-ão em três 
categorias:  
I - Delegados, com direito a voz e voto em todos os 
espaços;  
II - Convidados,   
III – Integrantes da Comissão.   
  
Art. 14.   A Etapa Municipal da 10ª Conferência Municipal 
de Saúde contará com 150 (Cento e cinqüenta) 
participantes, sendo 100 (cem) delegados inscritos até o 
alcance do número estabelecido neste regimento, 20 
(vinte) delegados natos conselheiros de saúde, 20 (vinte) 
convidados e 10 (dez) integrantes da Comissão 
Organizadora, nos termos deste Regimento.   
  
§1º. Nos termos do § 4º, do artigo 1º, da Lei no 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, e nos termos da Resolução no 
453/2012 do CNS, a representação dos Usuários na Etapa 
Municipal, da 10ª Conferência Municipal de Saúde será 
paritária em relação ao conjunto dos representantes do 
governo, prestadores de serviços e trabalhadores, sendo 
assim configurada a participação de delegados:   
I - 50% dos participantes serão representantes dos 
Usuários, e de suas entidades e movimentos;   
II - 25% dos participantes serão representantes dos 
Trabalhadores da Saúde; e   
III - 25% serão representantes de Gestores e Prestadores 
de Serviços de Saúde.   
  
§2º.  Para a inscrição dos 100 (cem) delegados, com 
direito a voz e voto, serão considerados as pessoas 
candidatas por ordem de inscrição da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde, a partir do primeiro dia até o alcance 

da quantidade estabelecida neste regimento.  
  
§3º.   Para o cumprimento das diretrizes do §1º do Art. 13º, 
ao alcançar a inscrição do último representante de usuário, 
na posição 50ª, a comissão observará as demais 
paridades e estabelecerá o encerramento de delegados 
inscritos na 10ª Conferência.  
  
Art. 15.  O Conselho Municipal ou respectivas Comissões 
Organizadoras da conferência comunicarão a presença de 
pessoas com deficiência ou com necessidades especiais 
de acessibilidade, alimentação para crianças em período 
de amamentação, para que sejam garantidas condições 
necessárias a sua plena participação.   

  
SEÇÃO VI  

DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA ETAPA 
ESTADUAL  

  
Art. 16.  Após a realização da plenária final, haverá a 
eleição dos delegados que representarão o município na 
etapa estadual.   
§1º. Considerando a Resolução do CES Nº22/2023, que 
indica a quantidade de delegados por município, serão 
eleitos 16(dezesseis) delegados, seguindo a garantia de 
paridade de 08 (oito) delegados representantes dos 
usuários, 04(quatro) delegados representantes dos 
trabalhadores e 04(quatro) delegados representantes dos 
gestores e prestadores de serviço.  
§2º. Na perspectiva de garantir a continuidade do 
acompanhamento das propostas e moções apresentadas 
de forma sistematizada, indica se que metade das vagas 
descritas no §1º serão natas aos conselheiros municipais 
de saúde, que escolherão entre seus segmentos os 
delegados representantes.  
§3º. Os candidatos à delegados que desejarem concorrer 
pelas demais vagas deverão se inscrever através de 
formulário específico a ser entregue pela Comissão ao final 
da fase de elaboração, qualificação e validação de 
propostas, devendo cumprir os seguintes pré-requisitos:  
I. Estar inscrito na 10º Conferência Municipal de Saúde;  
II. Estar presente na fase de elaboração, qualificação de 

proposta, validação e votação de propostas;  
III. Realizar sua inscrição até 30 minutos antes da plenária 

final;  
IV. Ter comprovação de atuação no segmento que 

representa na área de saúde por período superior a 
dois anos, para o segmento representante de 
usuários.  

V. Ter carta de indicação de atuação da sua respectiva 
Instituição representante de trabalhadores para o 
segmento de trabalhadores de saúde.  
  

Art. 17.  A comprovação exigida no inciso IV e V do §3º 
deverá ser entregue em formato físico à comissão, sendo 
considerada declaração da Instituição que está vinculado 
com assinatura do responsável pela Instituição.   

 
Parágrafo único - Na ausência de apresentação do 
documento comprobatório, a comissão organizadora da 
Conferência analisará o pleito do candidato e justificará o 
deferimento e o indeferimento da candidatura para etapa 
estadual.  

SEÇÃO VII  
DA ETAPA DE MONITORAMENTO  

  
Art. 18. Caberá ao Pleno do Conselho Municipal de 
Saúde, bem como às demais esferas do Controle Social e 



da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhar o 
andamento da Etapa de monitoramento da 10ª 
Conferência Municipal de Saúde.   
  
Art. 19. O Monitoramento da 10ª Conferência Municipal de 
Saúde tem como objetivo viabilizar o permanente 
acompanhamento, por parte do Conselho Municipal de 
Saúde, dos encaminhamentos e efetivação das 
deliberações aprovadas na Conferência Municipal de 
Saúde, nos termos previstos pela Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012, e pela Resolução CNS Nº 
454, de 14 de junho de 2012.   
  
Parágrafo único. O monitoramento será de 
responsabilidade solidária da esfera municipal e do 
Controle Social e objetiva verificar a efetividade das 
diretrizes e proposições constantes no Relatório Final da 
10ª Conferência Municipal de Saúde.   
   

CAPÍTULO III  
DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 
SEÇÃO I  

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA  

  
Art. 20. A Comissão Organizadora da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde, designada pela Resolução Nº02/2023 
do Conselho Municipal de Saúde, será composta por 04 
(quatro) Conselheiros Municipais de Saúde e 01(um) 
técnico da SESAU, indicados pelo Pleno do Conselho 
Municipal de Saúde que poderão designar mais 05 (cinco) 
membros técnicos, após o início dos trabalhos da 
Comissão.   
Parágrafo único. A Comissão Organizadora será 
coordenada pela Presidência do Conselho Municipal de 
Saúde.   
  
Art. 21. A Comissão Organizadora terá a seguinte 
estrutura de Subcomissões:  
I – Coordenadoria Executiva;  
 
II - Secretaria-Geral e Secretaria-Adjunto;   
 
III - Relatoria-Geral e Relatoria-Adjunto;   
 
IV - Coordenadoria de infraestrutura e logística, 
mobilização e articulação;  
 
V - Coordenadoria de metodologia e sistematização.   

  
SEÇÃO II  

DAS ATRIBUIÇÕES  
  

Art. 22. A Comissão Organizadora da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde tem as seguintes atribuições:   
 
I. Elaborar a proposta de programação da Conferência e 

seus respectivos documentos de apoio a serem 
discutidos e validados;  

 
II. Propor o detalhamento da metodologia a ser utilizada 

nos debates da 10ª Conferência Municipal de Saúde;   
 
III. Designar relatores e facilitadores para as discussões 

durante a etapa municipal;  
 
IV. Promover a elaboração de documentos oficiais e textos 

vinculados ao temário da 10ª Conferência Municipal de 
Saúde;  

 
V. Propor os critérios para participação e definição de 

alguns convidados nacionais a serem aprovados pelo 
pleno do CMS;  

 
VI. Apreciar os recursos relativos ao credenciamento de 

Delegados, assim como discutir questões pertinentes à 
10ª Conferência Municipal de Saúde, submetendo- as 
ao pleno do CMS;   

 
VII. Envidar todos os esforços necessários ao cumprimento 

das condições de infraestrutura e acessibilidade para a 
Etapa Municipal;   

 
VIII. Viabilizar as condições físicas e materiais para a 

realização 10ª Conferência Municipal de Saúde;  
 
IX. Acompanhar a execução orçamentária da Etapa 

Municipal;  
 
X. Analisar e aprovar a prestação de contas da 10ª 

Conferência Municipal de Saúde;   
 
XI. Elaborar o Relatório Final da Conferência, assim como 

promover a sua publicação e divulgação;  
 
XII. Encaminhar até 30 (trinta) dias, após o encerramento 

da Conferência, o Relatório Final da 10ª Conferência 
Municipal de Saúde ao CMS e a Secretaria da Saúde, 
para ampla divulgação e início da Etapa de 
Monitoramento e Etapa Estadual da 17ª Conferência 
Nacional de Saúde;   

  
CAPÍTULO IV  

DOS RECURSOS FINANCEIROS  
  

Art. 23. As despesas com a preparação e realização da 
Etapa Municipal da 10ª Conferência Municipal de Saúde 
correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas 
pela Secretaria da Saúde.   
Parágrafo único. A Secretaria da Saúde arcará com as 
despesas relativas à Etapa Municipal, da 10ª Conferência 
Municipal dos participantes, que terão suas despesas com 
alimentação, no local do evento, custeadas pela Secretaria 
da Saúde.   

  
CAPÍTULO V  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 24. A metodologia para a 10ª Conferência Municipal 
de Saúde será publicada no documento orientador do 
Conselho Municipal de Saúde.   
  
Art. 25. Os casos omissos neste Regimento serão 
resolvidos pela Comissão Organizadora da 10ª 
Conferência Municipal de Saúde, ad referendum no Pleno 
do Conselho Municipal de Saúde.   
 
Art. 26. Este Regimento Interno foi aprovado pela 
Resolução nº 003/2023 do CMS, e entrará em vigor na 
data de sua publicação.   
 

 PAULO CESAR SOUZA COSTA  
PRESIDENTE DO CONSELHO  

MUNICIPAL DE SAÚDE  
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      ANEXO I 
 

Cronograma da 10ª Conferência  
Municipal de Saúde  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE A 
APROVACAO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO: 
 
Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento PARQUE VILLE CAMAÇARI, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMACARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob n°. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
através da competência delegada pelo Decreto Municipal 
nº de 02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial 
do Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a Empresa 
PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado. CNFJ/MF sob n° 29.310.962/0001-29, com sede 
na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Loja 10, 
CEP: 41.150-595, bairro do Cabula, município de Salvador, 
Estado da Bahia, neste ato representada da forma do 
contrato social por Sérgio Ricardo de Moura Mattos, 

brasileiro, casado, empresário, inscrita no Registro Geral 
sob n° 358743923, expedida pela SSP/BA, Cadastro de 
Pessoa Física n° 490.195.115-72, doravante denominado 
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes clausulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Municipal estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo n°00670.22.09.061.2021 de 16 de abril de 
2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO 
 
I - Localização: Área com 77.233,63m² (setenta e sete mil, 
duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados) destinado ao Loteamento Parque 
Ville Camaçari, situa-se na Rua da Lama Preta, atual Rua 
Otavio Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA.  
 
II - Características e memorial descritivo da área: Uma 
gleba de terras, caracterizada como terreno próprio, com 
77.233, 63m² (setenta e sete mil duzentos  e trinta e três 
metros e sessenta e três decímetros quadrados), 
localizada na Rua da Lama Preta, atual Rua Otavio 
Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, com Memorial descritivo a 
seguir: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
M31, de coordenadas N 8.595.696,14m e E 571.353,18m 
deste segue confrontando com AREA REMANESCENTE 
no quadrante Sudeste, com azimute 191°00´30, 49" por 
uma distância de 7,33m até o vértice V02, de coordenadas 
N 8.595.688,95a e E 571.351,78m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Sudeste com azimute de 190°27'32,75” por uma distância 
de 10,96m até o vértice V03, de coordenadas N 
8.595.678,17 e E 571.349,79; deste segue confrontando 
com AREA REMANESCENTE no quadrante Nordeste, 
com azimute de 171°28´35,37” por uma distância de 
l7,10m até o vértice V04, de coordenadas N 
8.595.661,26m e E 571.352,32m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 141°15´12.84” por uma 
distância de 10,O1m até o vértice V05, de coordenadas N 
8.595.653,45m e E 571.358,59m; deste segue 
confrontando VO5, de coordenadas N 8.595.653,45m e E 
571.358,59m; deste segue confrontando com ÁREA 
REMANESCENTE no quadrante Nordeste, com azimute 
de 103°56´10,05” por uma distância de 28,64m até o 
vértice V06, de coordenadas N 8 595.646,55m e E 
571.386,39m; deste segue confrontando  com AREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 99°23´08,18” por usa distância de 13,79m até o vértice 
V07, de coordenadas  N 8.595.644,30m e E 571.399,99m; 
deste segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE  
no quadrante Nordeste, com azimute de 103°47´20,67” por 
uma distância de l8,23m até o vértice  V08, de 
coordenadas  N 8.595.639,96m e E 571.4l7,70m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste com azimute de 157°32´33,50” por 
uma distância de 40,92m até o vértice V09, de 
coordenadas N 8.595.602,14m e E 571,433,33m; deste 

S
E
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE 

DATA  ATIVIDADES  

08/02 à 29/03  Etapa de Mobilização  

30/03 e 31/03  Etapa Municipal da 17º Conferência Nacional de Saúde  

30/03 - Tarde  Credenciamento, Conferência Magna e Leitura do regimento  

31/03 - Manhã  Fase de elaboração, qualificação e validação de propostas na etapa municipal   

31/03 - Tarde  Plenária Final e Eleição de delegados para etapa estadual  

31/03 à 28/04  Consolidação do Relatório Final da 10º Conferência Municipal de Saúde  

01/05  Etapa de Monitoramento  
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segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste, com azimute de 86°07'36,25" por uma 
distância de l5,00m até o vértice  V10, de coordenadas N 
8.595.603,16m e E 571.448,30m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 356°07'36,25" por uma 
distância de 12,25m até o vértice V11, de coordenadas N 
8.595.615,38m e E 571.447,47m deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Noroeste, com azimute de 86°07'36,25" por uma distância 
de 35,00m até o vértice V12, de coordenadas N 
B.595.617,74m e E 571,482,39m; deste segue 
confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA CHESF no    
quadrante Nordeste, com azimute de 176°07´36,25” por 
uma distância de 17,21m até o vértice V13, de 
coordenadas N 8.595.600,57M e E 571.483,55m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 175°
55´57,03” por uma distância de 56,79m até o vértice V14, 
de coordenadas N 8.595.543,92m e E 571.487,58m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 176°
10´17,44” por uma distância de 246,34m até o vértice V15, 
de coordenadas N 8.595.298,14m e E 571.504,03m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 109°
32´,35” por uma distância de 43,58m  até o vértice  V16, de  
coordenadas N 8.595.283,57m e E 571.545,11m; deste  
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO CHESF no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 356°07´36,25”por 
uma distância de 72,58m até o vértice V17, de 
coordenadas deste segue confrontando com ÁREA DE 
SERVIDÃO CHESF no quadrante sudoeste, com azimute 
de 356°07.36,25" por uma distância de 190,34m até o 
vértice V18, de coordenadas N 8.595.545,89m e E 
571.527,35m; deste segue confrontando com ÁREA DE 
SERVIDÃO DA CHESF no quadrante Noroeste , com 
azimute de 87°41´54,58” por uma distância de 20,94m até  
o vértice V19, de  coordenadas N 8.595.546,73m e E 
571.548,27m; deste segue confrontando com ÁREA DE 
SERVIDÃO DA CHESF no quadrante Nordeste, com 
azimute de  176.°35´66" por uma distância de 118,55m  
até o vértice V20, de coordenadas  N 8.595.428,38m e E 
571.555,31m; deste segue confrontando com ÁREA DE 
SERVIDÃO DA CHESF no quadrante Nordeste, com 
azimute de 176°35'37,68" por  uma distância de 80,45m 
até o vértice V21, de coordenadas N 8.595.348,07m, e E 
571.560,09m; deste segue confrontando  com ÁREA DE 
SERVIDAO DA CHESF no quadrante Nordeste com 
azimute de 86°35´37,68” por uma distância de 40,00m até 
o vértice V22, de coordenadas N 8.595.350,45m e E 
571.600,02m: deste segue confrontando com ÁREA DE 
SERVIDÃO DA CHESF no quadrante Sudoeste, com 
azimute de 356°35´37,68” por uma distância de 80,45m até 
o vértice M09, de coordenadas N 8.595.430,76m e E 
571.595,24m; deste segue confrontando com ÁREA 
HABITADA no quadrante Nordeste, com azimute de 101°
51´40,15” por uma distância de 19,45m até o vértice M10, 
de coordenadas N B.595.426,76m e E 571.614,28m; deste 
segue confrontando com ÁREA HABITADA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 116°03.42,38” por uma 
distância de 30,08m  até o vértice M11, de coordenadas N 
8.595.413.54m e E 571.641,30m, deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 122°24’53,48" por uma 
distância de 2,67m até o vértice Ml2, de coordenadas N 
8.595.412,11m e E 571.643,56m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 

Sudeste, com azimute de 212°25'18,42" por uma distância 
132,24m até o vértice M13, de coordenadas N 
8.595.3O0,48m e E 571.572,66m deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 121°15´59,71" por uma distância 
de 26,13m até o vértice M14, de coordenadas N 
8.595.278,39m e E 571.558,71m; deste segue 
confrontando com  RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°17´49,56" por uma distância 
de 32,29m até o vértice M15, de coordenadas N 
8.595.251,10m e E 571.541,45m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante  
Sudeste, com azimute de 212°24´39,55" por uma distância 
de 37,62m  até o vértice M16. de coordenadas N 
8.595.219,33m e E 571.521,29m; deste segue 
confrontando com RUA JACARANDÁ no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 289°31´35" por uma distância 
de 218,33m até o vértice M17, de coordenadas N 
8.595,292,31m e E 571.315,51m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 9°34'41,64" por uma distância 
de 8,94m até o vértice M18, de coordenadas N 
8.595.301,12m e E 571.317,00m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°54’53,21" por uma distância 
de até o vértice M19, de coordenadas N 8.595.337,56m e 
E 571.318,22m; deste segue confrontando com RUA 
NOVA DO M0CABO no quadrante Sudoeste com azimute 
de 356°09'55,28" por um distância de 20,93m até o vértice 
M20, de coordenadas N 8.595.358,43m e E 571.316,82m; 
deste segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO 
no quadrante Noroeste, com azimute de 0°35´05,76" por 
uma distância de 6,78m até o vértice M2O, de 
coordenadas N 8.595.365,22m e E 571.316,89m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO  MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de 1°11'42,94” por uma 
distância  de 12,67m até o vértice M22, de coordenadas N 
8.B95.377,88m e E 571.317,15m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°12'15,20" por uma distância 
de 18,04m até o vértice M23, de coordenadas N 
8.595.395,85m e E 571.318,79m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA D0 MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 10°03'40,95" por uma distância 
de 17,19m até o vértice M24, de coordenadas N 
8.595.412,78m e E 571.321,79m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 13°31’11,56" por uma distância 
de 56,46m até o vértice M25, de coordenadas N 
8.595.467,67m e E 571.334,99m. deste segue 
confrontando com RUA NOVA D0 MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°02´27,02” por uma distância 
de 17,29m em curva com raio de 40,00m até o vértice 
M26, de coordenadas N 8.595.484,95m e E 571.335,30m; 
deste segue confrontando com RUA N0VA DO MOCABO 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 348°33´42,47" 
por uma distância de 14,76m até o vértice M27, de 
coordenadas N 8.595.499,42m e E 571.332,38m; deste 
segue confrontando com RUA  NOVA DO MOCABO no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 347°01´51,46" por 
uma distância de 83,93m até o vértice M28, de 
coordenadas N 8.595.581,20m e E 571.313,54m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 351°40´08,83” por 
uma distância de 11,15m até o vértice M29, de 
coordenadas N 8.595.592,26m e E 571.312,12m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de l6°28’46,51" por uma 
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distância de 88,82m em curva com raio de 110,00m até o 
vértice M30, de coordenadas N 8.595,677,43m e E 
571.337,12m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
D0 MOCABO no quadrante Noroeste, com azimute 40°
17'24,17" por uma distância de 24,53m até o vértice M31, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando assim 
o perímetro do polígono acima descrito com uma área 
superficial de 77.233.63m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central n° 39 WGr tendo como 
Datum o SIRGAS2000. “Todos os azimutes e distâncias; 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM.”  
 
III – Documentação: o imóvel ao qual o loteamento será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA através do 
instrumento de Compra e Venda registrado junto ao 
Cartório de Registro e Imóveis 2º Ofício da Comarca de 
Camaçari - BA, sob matricula 41.368 de 14 de agosto de 
2019. 

 
IV - Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento com predominância residencial, sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Federal n°. 6.766/1979, 
alterada pela Lei 9.785/1999 e Leis Municipais n° 913 de 
03.09.2008 e n° 866 de 11.01.2008, com 10 quadras 
residenciais, totalizando 212 Lotes uniresidenciais, áreas 
verdes, 01 área comercial (comércio e serviço), 02 áreas 
de uso misto e mais 01 área destinada a Equipamentos 
Comunitários (área institucional), distribuídas segundo 
planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR. 
 
V - Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 77.233,63 m

2 
(setenta e sete mil, 

duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados), onde 3.638,91m² (três mil 
seiscentos e trinta e oito metros e noventa e um 
decímetros quadrados) destina-se a faixa de domínio da 
linha de transmissão (CHESF), considerada área non 
aedificandi e Área Líquida com 73.594,72m² (setenta e tres 
mil quinhentos e noventa e quatro metros e setenta de dois 
decímetros quadrados), portanto o quadro geral de áreas 
fica assim distribuído: 
A) Área Residencial com 36.377,43 m² (trinta e seis mil 

trezentos e setenta e sete metros e quarenta e três 
decímetros quadrados), equivalentes a 47,10% 
(quarenta e sete virgula dez por cento) da área total do 
empreendimento distribuída em 10 Quadras, totalizando 
212 lotes uniresidenciais, conforme listagem a seguir:  

B)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Área de Uso Misto com 4.099,18m² (quatro mil, noventa 
e nove metros e dezoito decímetros quadrados), 
equivalente a 5,31% (cinco vírgula trinta e um por cento) 
da área total do empreendimento, destinado ao uso misto. 

 
c) Área comercial com 1.856,06 m² (um mil, oitocentos e 
cinquenta e seis metros e seis decímetros quadrados), 
correspondente a 2,40% (dois vírgula quarenta por cento) 
da área total do empreendimento, destinado ao uso 
comercial e serviço. 

 
d) Áreas públicas, com 34.900,96 m² (trinta e quatro mil, 
novecentos metros e noventa e seis decímetros 
quadrados), equivalente a 45,19% (quarenta e cinco 
vírgula dezenove por cento) da área total do 
empreendimento, compreendendo: 
 
1. Área verde, com 14.771,04 m

2
 (quatorze mil, setecentos 

e setenta e um metros e quatro decímetros quadrados), 
equivalendo a 20,00% (vinte por cento) da área líquida do 
empreendimento; 
 
2. Área institucional com 3.680,78 m² (três mil, seiscentos 
e oitenta metros e setenta e oito decímetros quadrados), 
equivalendo a 5,00% (cinco por cento) da área total do 
empreendimento. 
 
3.Área de sistema viário (rua e passeios), com 12.860,23 
m² (doze mil, oitocentos e sessenta metros e vinte e três 
decímetros quadrados), equivalendo a 16,65% (dezesseis 
virgula sessenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento; 
 
4. Faixa de domínio da CHESF, com 3.638,91 m² (três mil, 
seiscentos e trinta e oito metros e noventa e um decímetro 
quadrados), equivalente a 4,71% (quarto virgula setenta e 
um por cento) da área total do empreendimento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO 
O sistema viário interno e de acesso à Área Institucional 
será implantado pela PROPRIETÁRIA com largura de 
7,00m (sete) metros de pista de rolamento, pavimentadas 
em asfalto ou paralelepípedo. Os passeios terão 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros), sendo 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) cimentado e 0,30m (trinta 
centímetros) em grama, de cada lado da rua e meio-fio 
padrão econômico, pavimentados em concreto. 

ÁREA DE USO MISTO 

  AREA TOTAL (m²) 

ÁREA DE USO MISTO 01 530,10 

ÁREA DE USO MISTO 02 3.659,08 

AREA DE USO COMERCIAL 

QUADRA N° DE LOTE AREA TOTAL (m²) 

L 1 1.856,06 
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A Avenida de acesso ao loteamento, possui pista dupla, 
com largura de 7,00m (sete) metros de pista de rolamento, 
cada, pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo. Os 
passeios terão 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), 
sendo 1,20m (um metro e vinte centímetros) cimentado e 
0,30m (trinta centímetros) em grama, de cada lado da rua 
e meio-fio padrão econômico, pavimentados em concreto. 
CLÁUSULA QUARTA- PARÂMETROS DE OCUPACAO 
E USO DO SOLO 
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação urbanística e 
ambiental vigente, para os usos indicados. Os lotes 
residenciais podem se ajustar aos usos conforme 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES 
Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração dos 
lotes e das áreas públicas, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNÍCIPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 
 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer lote; 
 
b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, em 
lotes que tenham os respectivos limites com rua culd' sac e 
lotes com mais de uma testada. 
 
Parágrafo Único. Somente será liberado o alvará de habite
-se para as unidades imobiliárias, cuja via de acesso aos 
lotes possua infraestrutura concluída. 
 
CLÁUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA 
 
Sistema Viário: o sistema viário interno e de acesso à 
Área Institucional será implantado, exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, com pavimentação de asfalto ou 
paralelepípedo, disposto sabre base de arenoso 
compactada; 
 
Acesso: O melhoramento do sistema viário de acesso 
será executado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação em asfalto. 
 
Passeios: os passeios lindeiros as áreas verdes e 
institucional serão executados pela PROPRIETÁRIA, com 
grama e piso cimentado, e em frente aos lotes residenciais 
serão executados pelos futuros PROPRIETÁRIOS 
DESSES LOTES, com observância à execução de rampas 
para acessibilidade de PDC, conforme NBR 9050/2004, e 
posteriores revisões. 
  
Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: A rede de energia elétrica e a iluminação pública 
serão executadas pela PROPRIETARIA, conforme 
especificação e parâmetros estabelecidos pela 
Concessionária responsável, ficando a cargo de cada 
adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária; 
 
Rede de Abastecimento de Água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETARIA, composto por derivação da rede de 
abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
específico, devidamente aprovado por essa 
Concessionária e órgão ambiental competente; 

 
Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do loteamento será executado pela 
PROPRIETÁRIA, será interligada a rede da própria 
Concessionária (Empresa Baiana de Saneamento - 
EMBASA), devidamente aprovado por essa 
Concessionária e pelo órgão ambiental competente; 
 

Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem pluvial 
será executada exclusivamente pela PROPRIETÁRIA. O projeto 
será elaborado de acordo com normas e diretrizes técnicas 
vigentes e aprovado pela SEDUR. 
 
Paisagismo: a área de praças identificada como “area de Lazer” 
sera mantida com o mínimo de 80% (oitenta por cento) da área 
permeável e serão plantadas mudas de árvores de espécies 
nativas ou adaptadas, conforme projeto específico, aprovado 
pela SEDUR, garantindo-se a proporção minima de 01 (uma) 
árvore para cada 100,00m² (cem metros quadrados) de área 
permeável. As espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. Os taludes e canteiros serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de vegetação 
rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima local, 
conforme projeto aprovado pela SEDUR; 
 
Identificação das áreas públicas:  
A Área Institucional deverá estar devidamente delimitada 
com cerca de arrame e estacas de concreto ou madeira 
tratada; 
As áreas verdes deverão ser urbanizadas, com tratamento 
paisagístico, resguardando as características do local e 
instalação de equipamentos urbanos, trilhas com piso 
acessível, iluminação pública, sendo que a vegetação 
composta de árvores de porte deverão ser devidamente 
sinalizadas com o nome científico e popular e deverão 
compor o projeto paisagístico aprovado nesta SEDUR. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇAO 
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da referida 
licença, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES E 
CONTRAPARTIDAS 
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a: 
Cumprir quanto disposto no presente instrumento; 
executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas Cláusulas Terceira e Sexta 
do presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade no prazo 
indicado na Cláusula Sétima; 
fazer constar dos instrumentos de alienação das unidades 
comercializáveis a obrigação dos respectivos adquirentes 
em cumprirem fielmente a legislação pertinente a matéria; 
Responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente para o veículo coletor responsável 
pelo recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana municipal; 



Terça-feira 
14 de fevereiro de 2023 - Ano XX 
Nº 2090 - Página 15 de 18 

Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus, com tratamento 
paisagístico, conforme aprovado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e com as 
instalações dos equipamentos urbanos, conforme 
identificado na Cláusula Sexta do presente instrumento; 
 
Promover a requalificação da area situada na Av. Rio 
Bandeira, onde localiza-se o chafariz, em um prazo de 30 
dias a partir da data de emissão do Alvará de Implantação 
do loteamento, contemplando projeto paisagístico e 
recuperação de equipamentos públicos, devendo o mesmo 
ser elaborado pela SEDUR. 
 
II- O MUNICÍPIO obriga-se a: 
Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acorda e 
Compromisso; 
Intervir pelos instrumentos próprios, para o cumprimento 
da legislação vigente; 
Liberar os lotes caucionados, integral ou parcialmente, 
assim que cumprida, comprovadamente, disposições deste 
instrumento; 
Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação bem como de emissão de 
alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente. 
Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do Loteamento, 
após vistoria e confirmação da conclusão das obras de 
infraestrutura do Loteamento e cumprimento das 
contrapartidas estipuladas na Cláusula Oitava, Inciso I, 
deste instrumento. 
 
III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se:  
realizar individualmente ou pela Associação de 
Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta de lixo 
domiciliar, colocando-o em depósitos internos de fácil 
acesso ao veículo municipal coletor, que recolherá os 
resíduos sob responsabilidade do Município. 
Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental e urbanística. 
Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente. 
 
CLÁUSULA NONA – GARANTIAS  
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, ficam caucionados ao 
Município a área de 13.068,27 m², correspondendo a 
30,87% da área de lotes, sendo 01 (um) lote de uso misto 
e 72 (setenta e dois) lotes residenciais conforme descrito a 
seguir: 
 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO  

       USO QUADRA Nº DE LOTES   ÁREA TOTAL (m²) 

MISTO - 01 530,10 

RESIDENCIAL E 28 4.774,14 

RESIDENCIAL J 22 4.022,12 

RESIDENCIAL I 22 3.741,91 

TOTAL 13.068,27m² 

 
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento com as devidas doações das 
áreas verdes, área institucional e sistema viário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES   
 
A inobservância de qualquer das estipulações consignados 
no presente instrumento, sujeitará a PROPRIETÁRIA, sem 
prejuízo de outras cominações, às sanções previstas na 
legislação.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em três vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos. 
 
Camaçari-BA, 22 de setembro de 2022. 
 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 
 

PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

PROPRIETÁRIA 

 

 

 

 

    PORTARIA Nº 0002/2023 
         DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE NOVOS  
MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL – PETI.  

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo artigo 5º, inciso XI,  da Lei 1.700, de 
22 de Dezembro de 2021,   
 
Considerando o dever da administração pública em zelar 
pelo interesse da coletividade e demais princípios 
norteadores que regem toda a gestão da res pública;  
 
Considerando a necessidade de criação da Comissão 
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI; 
 
Considerando a necessidade de modificar a portaria 

S
E

D
E

S
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA 
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nº0001/2023 de 02 de janeiro de 2023.  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º Nomear os membros que constituirão a Comissão 
Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI: 
 

 
Art. 2º A Coordenação da Comissão Municipal de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - PETI será 
exercida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
confecção e revogadas as disposições em contrário. 
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 
 
Camaçari-BA, em 10 de fevereiro de 2023. 
 

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 
 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO Nº 0039/2023 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO:  Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (cariostático, estojo 
educativo, anestésico, espelho bucal, espelho em forma de 
dente, cabo para espelho, abridor, prendedor, lima endodontica), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 

INSTITUIÇÃO REPRESENTANTE 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - 
CMDCA 

Maria Ubajareida Carvalho 
Rodrigo Dias 

Conselho Tutelar -SEDE Monique de Sousa 

Conselho Tutelar - Orla Edilene de Jesus Mota 

Defensoria Pública Dr. Marcus Cavalcanti Sampaio 

Juizado da Infância e Juventude Marinalva Gonçalves Bispo 

Polícia Militar Cap PM Patrícia Santos Reis 

SRTE Regional Antônio Ferreira Inocêncio Neto 

CLN Loran de Jesus Santos 

ISBET Andrea Viana João 

SENAI Andrea Teles dos Santos 
Jamile Santana de Castro 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania André Luiz Rodrigues Dos Santos  – CPE 
Ana Carolina Reimão – CREAS/CPE 
Cerize Bonfim dos Santos – CPB 
Carolina da Silva Bulhões – PETI 
Karla Letícia Soares – PETI 
Mayara Santos - PETI 

Secretaria Municipal de Cultura Evandro José Pontual 
Jucilene de Oliveira Santos 

Secretaria Municipal de Educação Josenilda de Jesus Batista 

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Raimundo Barcelar 
Antônio José Campos 

Secretaria Municipal de Saúde Cristiane de Oliveira Tavares Bahia – CEREST/
Vigilância 
Milena Said – DAS 
Claudia dos Santos Pereira - DAS 

Secretaria Municipal de Turismo Cristiane Barcelar 
Rubem Almeida 

Secretaria de Serviços Públicos Aurelino Abreu Gomes 
Juliana Montenegro da Silva 

Prefeito Amigo da Criança Janete Ferreira 

Especialidades Odontológicas do município de Camaçari-
BA. Acolhimento:  01/03/2023 a partir das 
09h00min; Abertura: 02/03/2023, às 09h00min; Disputa: 
02/03/2023, às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 987067. 
Tel.: (71) 3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos Dacttes – 
Pregoeira da COMPEL. 
 
PREGÃO N.º 0040/2023 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da continuidade 
das ações em saúde. Acolhimento: 01/03/2023 a partir das 
08h00min; Abertura: 02/03/2023, às 08h30min; Disputa: 
02/03/2023, às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/
Informações: www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 987070. 
Tel.: (71) 3621-6776. Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira da 
COMPEL. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO INTERNACIONAL 
  

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 0002/2023 - O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará a seguinte 
licitação: Concorrência Internacional nº 
0002/2023. Objeto: Contratação de Empresa Especializada 
na Estruturação do Sistema Próprio da Educação Infantil e 
Formação Continuada de Profissionais que atuam nesta etapa 
da educação básica na Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
incluindo a elaboração de cadernos pedagógicos, diários de 
classe, vídeos didáticos, revisão e sistematização do referencial 
curricular municipal e elaboração e implementação do programa 
de avaliação institucional da rede de ensino de Camaçari. Data: 
01/04/2023, às 09h00min.  Cópia do edital e demais informações 
disponíveis no portal www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Informações pelo telefone (71) 3621-6717/6880. Camaçari, 
13/02//2023. Ana Paula Souza Silva – Presidente da Compel. 

 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Serviços Públicos do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a TOMADA DE PREÇOS N.º 0002/2022 – 
COMPEL - OBJETO: Consultoria Especializada em Mobilidade 
Urbana para Elaborar Estudo de Modelagem do Sistema de 
Transporte Público de Camaçari, contemplando as Vias 
Estruturais de Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari a 
licitante OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES 
ASSOCIADOS LTDA, com valor global de R$ 807.165,60 
(oitocentos e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e 
sessenta centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
08/02/2023. ARLENE LIMA ROCHA. 
  
 
CONTRATO N.º 0044/2023. CONTRATADA: OFICINA 
ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA. LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 
0002/2022. OBJETO: Consultoria Especializada em Mobilidade 
Urbana para Elaborar Estudo de Modelagem do Sistema de 
Transporte Público de Camaçari, contemplando as Vias 
Estruturais de Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari. 
Valor Global: R$ 807.165,60 (oitocentos e sete mil, cento e 
sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 5019; Elemento de Despesa: 
33903900 Fonte: 15000000; Data da assinatura: 
08/02/2023. ARLENE LIMA ROCHA. – SECRETÁRIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO E ATAS  
DE REGISTRO DE PREÇOS 

D
IC

O
M

P
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da Saúde do 
Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o PREGÃO - Nº 0187/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é o registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0079/2023 – 
PREGÃO Nº 0187/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em 
saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  DROGAFONTE LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0080/2023 – 
PREGÃO Nº 0187/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em 
saúde.  PROMITENTE FORNECEDOR:  FABMED 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

LOTE 
PROMITEN-
TE FORNE-

CEDOR 

ESPECIFI-
CAÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
GLOBAL 

(R$) 

01 
DROGA-
FONTE 
LTDA 

CARVE-
DILOL 

3,125MG, 
COMPRIMI-

DO. 

1000000 UND 

  
0,098 

98.000,00 

02 

FABMED 
DISTRIBUI-
DORA 
HOSPITA-
LAR LTDA 

CARVE-
DILOL 

12,5MG 
COMPRIMI-

DO. 

1000000 UND 0,149 149.000,00 

03 

MEDISIL 
COMERCI-
AL FARMA-
CÊUTICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

ISOSSORBI-
DA DINI-
TRATO 
10MG 

COMPRIMI-
DO. 

60000 UND 0,290 17.400,00 

04 

  
  
FRACASSA-
DO 

AMOXICILI-
NA CLAVU-
LANATO DE 
POTÁSSIO, 

500MG 
125MG 

COMPRIMI-
DO. 

100000 UND # # 

05 

SALVADOR 
DISTRIBUI-
DORA DE 
MEDICA-
MENTOS 
EIRELI - 
EPP 

AMINOFILI-
NA 100 MG, 
COMPRIMI-

DO. 

30000 UND 0,20 6.000,00 

06 

MEDISIL 
COMERCI-
AL FARMA-
CÊUTICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

METILDOPA 
250MG, 

COMPRIMI-
DO 

 300000 UND 0,533 159.900,00 

07 

MEDISIL 
COMERCI-
AL FARMA-
CÊUTICA 
HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPOR-
TE LTDA 

METILDOPA 
500MG, 

COMPRIMI-
DO 

 300000 UND 1,085 325.500,00 

08 

  
REVOGADO 

LEVOTIRO-
XINA 

SÓDICA 
25MCG, 

COMPRIMI-
DO 

 100000 UND # # 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

01 
DROGAFONTE 
LTDA 

CARVEDILOL 
3,125MG, 

COMPRIMIDO. 
1000000 UND 

  
0,098 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0081/2023 – 
PREGÃO Nº 0187/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em 
saúde.  PROMITENTE FORNECEDOR:  MEDISIL 
COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE 
HIGIENE E TRANSPORTE LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 07/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0083/2023 – 
PREGÃO Nº 0187/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR:  SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI – EPP. DATA DA 
ASSINATURA: 07/02/2023. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE. 

 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO 
  
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com o disposto no art. 49, da Lei no 8.666/93, 
resolve REVOGAR o LOTE 08 do PREGÃO No 0187/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. 06/02/2023. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – Secretário da Saúde. 

     
 

 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

02 

FABMED 
DISTRIBUIDO-
RA HOSPITA-
LAR LTDA 

CARVEDILOL 
12,5MG 

COMPRIMIDO. 
1000000 UND 0,149 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

03 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊUTI-
CA HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPORTE 
LTDA 

ISOSSORBIDA 
DINITRATO 
10MG COM-
PRIMIDO. 

60000 UND 0,290 

06 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊUTI-
CA HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPORTE 
LTDA 

METILDOPA 
250MG, 

COMPRIMIDO 
 300000 UND 0,533 

07 

MEDISIL 
COMERCIAL 
FARMACÊUTI-
CA HOSPITA-
LAR DE 
HIGIENE E 
TRANSPORTE 
LTDA 

METILDOPA 
500MG, 

COMPRIMIDO 
 300000 UND 1,085 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICA-
ÇÃO 

QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

05 

SALVADOR 
DISTRIBUIDO-
RA DE MEDI-
CAMENTOS 
EIRELI - EPP 

AMINOFILINA 
100 MG, 

COMPRIMIDO. 
30000 UND 0,20 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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