
 

DECRETO Nº 7834/2023 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Institui o PROGRAMA CAMAÇARI 
ARBORIZADA e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e  
 
CONSIDERANDO que a arborização urbana exerce 
inúmeras funções ambientais e socioambientais, dentre 
elas a manutenção e ampliação das Áreas Verdes 
Urbanas, a proteção de diversas espécies da fauna e a 
tutela do bem-estar e da qualidade de vida das presentes 
e futuras gerações de populações das cidades; 
 
CONSIDERANDO que o plantio de árvores trará diversos 
benefícios para a população, entre eles: absorção de 
radiação solar, aumento da umidade atmosférica, 
amenização da poluição ambiental, redução da poluição 
acústica e proteção do solo e fauna; 
 

DECRETA 
 

Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA CAMAÇARI 
ARBORIZADA com a finalidade de promover a 
arborização para o aprimoramento da paisagem do 
Município.  
 
Art. 2º - Serão priorizadas as regiões menos arborizadas 
do Município. 
 
Art. 3º - Os projetos pertinentes ao Programa Camaçari 
Arborizada serão desenvolvidos pelos técnicos da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 
 
Parágrafo Único. Outras Secretarias poderão participar 
da construção do projeto, e acompanhar a execução, 
desde que autorizadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR. 
 
Art. 4º - A execução do Programa Camaçari Arborizada 
será acompanhada pelos técnicos indicados pelo 
Secretário da SEDUR. 
 
Art. 5º - São objetivos do Programa Camaçari Arborizada: 
 
I – Promover a arborização e urbanização sustentável 
como instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade 
de vida e equilíbrio ambiental; 
II- Planejar a arborização das ruas do município, utilizando 
espécies adequadas ao ambiente urbano e ao espaço 

físico disponível; 
III - Realizar o plantio de mudas em locais onde a 
arborização é inexistente, obedecendo a critérios técnicos 
e paisagísticos; 
IV – Melhorar os aspectos ecológicos, como estabilização 
microclimática, redução das ilhas de calor e aumento da 
umidade atmosférica; 
V - Proporcionar alimento, abrigo e local de nidificação 
para a fauna silvestre, visando o aumento da 
biodiversidade; 
VI - Contribuir para o sequestro de carbono, consistindo 
em medida mitigadora do aquecimento global; 
VII - Reduzir a poluição atmosférica e sonora; 
VIII - Contribuir para o controle de enchentes e inundações 
à medida que melhora as condições de drenagem das 
águas pluviais, reduzindo também os problemas com 
erosão e assoreamento; 
IX - Valorizar os imóveis, através da sua qualificação 
ambiental e paisagística; 
X – Proporcionar melhorias aos aspectos estéticos no 
cenário urbano através da urbanização sustentável. 
 
Art. 6º - As áreas a serem contempladas com o Programa 
Camaçari Arborizada, serão selecionadas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, através das 
seguintes indicações: 
 
I – Prefeitura Municipal; 
II – Câmara de Vereadores; 
III – Conselhos Municipais; 
IV – Sociedade Civil; 
V – Dentre outras indicações. 
 
Art. 7º - A execução do Programa poderá ser realizada 
através de recursos próprios, parcerias com instituições 
públicas, instituições privadas; contrapartidas ambientais 
ou urbanísticas, dentre outras modalidades. 
 
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  13 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 

 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 

EXONERAR GABRIEL SILVA MACHADO 
ALBUQUERQUE, matricula nº 833347, do cargo de 
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Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Infraestrutura - SEINFRA, em 10 de fevereiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
NOMEAR GABRIEL SILVA MACHADO 
ALBUQUERQUE, no cargo de Coordenador, símbolo GES 
II, na estrutura da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, 
em 13 de fevereiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
EXONERAR JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA, 
matricula nº 832893 do cargo de Assessor Especial I, 
símbolo GAE I, da estrutura da Secretaria de Governo - 
SEGOV, em 10 de fevereiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

DECRETO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 

NOMEAR JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA, no 
cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, em 13 de 
fevereiro de 2023. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

 

DECRETO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve: 
 
EXONERAR FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA, matricula nº 
832811, do cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES 
V, da estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude - SEJUV, em 10 de fevereiro de 2023. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 
 

Retifica informações constantes no Decreto 
16 de outubro de 2013 que dispôs sobre a 
Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
em virtude da aprovação no estágio 
probatório. 

 
O PREFEITO 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 a necessidade de correção da data de 
admissão e estabilidade da Servidora, constantes na 
tabela do Decreto de 16 de outubro de 2013 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório, publicada no DOM  n.º 
537 de 12 a 18 de outubro de 2013, páginas 10 e 11; 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º – Ficam retificas as datas de admissão e 
estabilidade da Servidora, constantes na tabela do 
Decreto de 16 de outubro de 2013, publicado no DOM  n.º 
537 de 12 a 18 de outubro de 2013, página s 10 e 11.  
 
ONDE SE LÊ: 

 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE 

22 

KATIA DOS 
SANTOS 
FERNAN-
DES DA 
SILVA 

61571 
PROFES-

SOR 
03/02/10 28/08/13 
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LEIA-SE: 

 
 
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 da servidora. 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
PUBLIQUE-SE  

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022.  

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇRÃO 

 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2023 
CMDPI – CAMAÇARI/BA 

 
Dispõe sobre o Plano de   Ação e 
Aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa    
de    Camaçari    – FMDPI para o ano de 
2023, aprovado em Plenária realizada em 
17 de Janeiro  de 2023. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA, no uso da competência que lhe 
conferem a Lei Federal n. º 8.842, de 4 de Janeiro de 1994 
da Política Nacional do Idoso; a Lei Municipal nº 726 de 27 
de Março de 2006, alterada pela lei municipal nº 
1691/2021 de 29 de Novembro de 2021. Tendo em vista a 
deliberação por unanimidade dos Conselheiros presentes 
na Reunião Ordinária  realizada no dia 13/10/2022. 
 
CONSIDERANDO sua responsabilidade na construção 
de políticas públicas adequadas às reais 
necessidades de atendimento ás pessoas Idosas do 
município; 
  
CONSIDERANDO as legislações federais que disciplinam 
as atribuições do Fundo Nacional do Idoso; a Lei 
Complementar Municipal nº 726/2006 de 27   de       março 
de 2006, alterada pela lei municipal nº 1691/2021 de 29 de 
Novembro de 2021. que institui o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI e dá outras 
providências; 
 

Nº SERVIDOR CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE 

22 

KATIA DOS 
SANTOS 
FERNAN-
DES DA 
SILVA 

61571 
PROFES-

SOR 
15/07/10 15/07/13 

CONSIDERANDO que o Plano de Aplicação é o 
instrumento no qual se estabelece critérios para a 
utilização dos recursos do FMDPI; 
 
CONSIDERANDO decisão da Assembleia Ordinária 
deste Conselho, realizada        em  17 de Janeiro  de 2023 
que aprovou o texto final desta Resolução. 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação e Aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Camaçari/Ba., para o ano de 2023, conforme anexos 
desta Resolução. 
 
Art. 2º - Esta Resolução tem seus efeitos produzidos 
a partir da data de emissão, revogando todas as 
disposições em contrário. 
 
Publique-se. 
 
Camaçari-BA, 20 de Janeiro de 2023 
 

NEIRIAM TELES  
PRESIDENTE CMDPI 

 
 

PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 

IDOSA DE CAMAÇARI - EXERCÍCIO DE 2023 
 
1.0 - Apresentação 
 
O presente se propõe a definir diretrizes e orientar a 
destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - FMDPI, instrumento de controle social 
da execução da Política Social da Pessoa Idosa, que 
objetiva efetivar a implementação de programas, projetos e 
ações que visem garantir todos os direitos fundamentais 
assegurados por Lei e as condições para o 
desenvolvimento integral das Pessoas Idosas. 
 
O Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Camaçari é a programação da 
distribuição dos recursos para as áreas de atendimento a 
pessoa idosa consideradas prioritárias pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa   Idosa- CMDPI, 
conforme deliberado em plenária realizada em 17 de 
Janeiro de 2023 
 
2.0 - Introdução 
 
O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa   Idosa, nos 
termos da legislação vigente, é um Fundo Especial, onde o 
produto de receitas especificadas por lei, se vinculam à 
realização de determinados objetivos ou serviços, 
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 
Os recursos captados pelo FMDPI são considerados 
públicos e estão sujeitos às regras e aos princípios 
que norteiam a aplicação dos recursos públicos em geral. 
 
O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa integra o 
orçamento público e constitui unidade orçamentária 
própria. 
 
O FMDPI está vinculado administrativamente ao Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria de 

S
E

D
E

S
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA 
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Desenvolvimento Social e Cidadania, todavia, cabe ao 
CMDPI a prerrogativa exclusiva de deliberar sobre a 
aplicação dos recursos do FMDPI. 
 
3.0 - Identificação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é 
órgão deliberativo, responsável pela formulação e 
controle das ações de implantação e implementação da 
política pública para a pessoa idosa, e, a quem compete 
estabelecer critérios de utilização e o plano de aplicação 
dos recursos do FMDPI. 
 
As principais fontes de receitas do Fundo Municipal do 
Idoso são as seguintes: 
 
I - recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado 
vinculados à Política Nacional ou Estadual da pessoa 
Idosa; 
 
II - dotações orçamentárias do Município e recursos 
adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de 
cada exercício; 
 
III - Transferências do Município; 
 
IV - doações, auxílio, contribuições, subvenções e 
transferências de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não-governamentais; 
 
V - rendimentos  eventuais, inclusive de aplicações 
financeiras de recursos disponíveis do fundo, 
realizadas na forma da lei; 
 
VI - advindas de acordos e convênios firmados com outras 
entidades financiadoras; 
 
VII - as provenientes das multas aplicadas com base 
na Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso); 
 
VIII - as doações oriundas da dedução do imposto de 
renda, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 
Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010; 
 
IX - transferência de recursos financeiros oriundos do 
Fundo Nacional e Estadual do Idoso; 
 
X - receitas de aplicações financeiras de recurso do fundo; 
 
XI - transferências de outros fundos; 
 
XII - outros recursos legalmente instituídos. 
 
3.1 Vínculo Administrativo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/FUNDO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA– FMDPI 
- CNPJ: 19.875.865/0001-20 
Presidente em Exercício do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba – Neiriam 
Teles de Carvalho Pereira 
Endereço: Avenida Eixo Urbano Central, nº 07- Edificio 
Empresarial Mont Blanc – 3º Andar – Centro – CEP 42800
-057 – Camaçari- Bahia 
Fone: 71-3621-4369 
E-mail – conselhoidosocamacari@gmail.com  

3.2 - Conta Corrente 
 
Banco do Brasil /A  
Agência: 1238-6 
C/C: 69.636-6 
 
4.0 - Objetivo 
 
Programar a distribuição do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa para as áreas consideradas prioritárias 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 
Camaçari/Bahia. 
 
5.0 - Previsão de Receita/Orçamento para o exercício 
de 2023 - Lei Municipal Nº 1306/2013 e suas alterações 
 
Órgão: – 15 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania 
Unidade Orçamentária: 1539– Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
Unidade Executora: Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba. 
Função: 08- Assistência Social  
SubFunção: 125 – Normatização e Fiscalização 
Programa: 0004 – Desenvolvimento Social para todos 
Ação: 2087 – Funcionamento do Conselho do Idoso 
Ação: 2088 – Serviço de Política de Promoção, Proteção e 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
 Fonte de Recursos Ordinários: 15000000 – Recursos não 
vinculados de Impostos 
1759 e 2759 - Recursos Vinculados a Doação. 
 
Total da Unidade Orçamentária: R$ 1.379.276,88 ( Um 
milhão,  trezentos e setenta e nove mil, duzentos e 
setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) valores 
atualizados com aplicação até o dia 31/12/2022 
 
Despesa Especificação Elemento: 
 
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais R$ 1.209.090,29  
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$ 45.000,00 
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros – P. Jurídica – R$ 
50.000,00  
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção - 
R$ 50.000,00 3.3.90.14.00 - Diárias Civil - R$ 20.000,00 
 
6.0 - Detalhamento da Aplicação de Recursos no 
Exercício de 2023 
 
I - Projetos e   ou   serviços   executados   por   
organizações   governamentais  ou não governamentais de 
promoção, proteção e defesa da pessoa Idosa, 
organizados por níveis de complexidade do Sistema Único 
de Assistência Social e também a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais. 
 
Do valor especificado para Subvenções Sociais, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, define 
aplicar as receitas do FMDPI no Exercício Financeiro de 
2023, da seguinte forma: 
 
II – DEFINIÇÃO DOS EIXOS 
 
Eixo 1: Estrutura e Funcionamento 
 
-  Ampliação,  reformas  e  reparos  de  instalação  física  
na  OSC  para  o atendimento direto da pessoa idosa; 
- Contratação de profissionais para o atendimento direto 

mailto:conselhoidosocamacari@gmail.com
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da pessoa idosa; 
- Despesa de custeio ou material de consumo para o 
atendimento da pessoa idosa; 
- Instalação e aquisição de material permanente e outros 
bens móveis para o atendimento direto da pessoa idosa. 
 
Eixo 2: Prevenção e Formação (Capacitação e 
Aperfeiçoamento) 
 
-  Apoio  às  iniciativas  que  promovam  medidas  de  
prevenção,  através  de campanhas  para  a  mobilização,  
organização,  protagonismo,  e  outras  com impacto direto 
na área de atenção à pessoa idosa; 
- Ações de prevenção e apoio ao bem-estar e saúde da 
pessoa idosa; 
-  Confecção,  elaboração  e  divulgação  de  material  
educativo  que  atenda  as necessidades da pessoa idosa; 
- Apoio a eventos relacionados às Políticas Públicas 
voltadas a Pessoa Idosa dentro do município de Camaçari; 
-  Capacitação dos  profissionais,  familiares  e  demais  
pessoas  que  atuam diretamente com as pessoas idosas. 
 
Eixo 3: Defesa e Garantia dos Direitos 
 
-  Atividades  esportivas,  culturais,  de  lazer  e  demais  
áreas  de  prevenção  e proteção aos direitos da pessoa 
idosa; 
-  Ações  voltadas  à  proteção  social  básica  e  especial  
conforme  tipificação  do 
Serviço sócio assistencial.  
- Apoio a iniciativas que divulguem os direitos da pessoa 
idosa;  
- Atuação  em  rede,  com  a  valorização  de  parcerias  e  
articulação  com  a comunidade. 

 

     FONTE  

01 

  
Incentivar captação de 
recursos as entidades 
governamentais e não 

governamentais ofertan-
tes dos serviços de 
defesa, proteção, 

promoção e atendimento 
dos direitos da Pessoa 

Idosa, por meio do 
fortalecimento desta 
entidades (recursos 

capacitados pelo 
Conselho pela própria 
entidade através de 

chancela ou editais de 
empresas parceiras em 

2022) 

Repassar subsídios 
financeiros para as 

entidades que atuam 
no municipio na 

defesa, proteção, 
promoção e 

atendimento dos 
Direitos da Pessoa 

Idosa, projetos 
específicos a serem 
realizados com as 

doações 
(Chamamento 

Público) 
  
  

 
    

Repasse de 
recurso financeiro 
às entidades com 

projetos 
aprovados pelo 

CMDPI.   

 
 

Repassar subsídios 
financeiros para as 

entidades que atuam 
no municipio na 

defesa, proteção, 
promoção e 

atendimento dos 
Direitos da Pessoa 

Idosa, projetos 
específicos a serem 
realizados com as 
doações (Projetos 

Chancelados). 

CMDPI,  
SEDES e 
Entidades 

Doações Pessoa 
Física e Juridica 

atraés de 
dedução do 
Imposto de 

Renda(chancela a 
projetos 

específicos) 

FMDPI  

 

Programas e Projetos de 
capacitação e formação 
profissional continuada 

dos operadores do 
sistema de garantia dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
(conselheiros, entidades 
e profissionais da rede 

Capacitação, 
Encontros, 
Seminários, 

Conferências e 
Cursos. Com  

Pagamento e/ou 
ressarcimento de 

despesas, diárias e/
ou passagens  a 

representantes do 
CMDPI em eventos 

e atividades 
mediante aprovação 

do Conselho 
Municipal dos 

Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI). 

CMDPI e 
SEDES 

 

 
 

 

 
 

NEIRIAM TELES DE CARVALHO PEREIRA 
PRESIDENTE DO CMDPI 

 

  

          
      

 

 

Materiais de 
Expediente, 

 

  

Maio Amarelo  - 
A campanha do Maio 
Amarelo envolve um 

movimento 
internacional criado 
com a finalidade de 

conscientizar e 
prevenir acidentes de 

trânsito     

    

Materiais de 
Expediente, 

 

     

Dia 15 de Junho - 
campanha Anual e 
mobilização no dia 

Mundial de 
Conscientização da 
Não Violência contra 

a Pessoa 
Idosa, através de 
Palestras, Fórum, 

eventos de 
mobilização e 

promoção de Direitos 
no decorrer da 
Semana;       

 CMDPI e 
SEDES       

Materiais de 
Expediente, 

gráficos(agendas, 
canetas, adesivos, 

cartazes,faixas, 
folders entre 

outros), mídia, 
camisetas, 

divulgação e 
lanches. 

FMDPI e 
SEDES 

R$ 7.500,00 

Setembro Amarelo -  
Campanha dedicada 

à prevenção do 
suicídio. 

 CMDPI e 
SEDES 

Materiais de 
Expediente, 

gráficos(agendas, 
canetas, adesivos, 

cartazes,faixas, 
folders entre 

outros), mídia, 
camisetas, 

divulgação e 
lanches. 

FMDPI e 
SEDES 

R$ 3.000,00 

Dia 01 de Outubro - 
Comemoração do Dia 

Mundial da Pessoa 
Idosa.  Mobilizar as 

Secretarias para que 
as mesmas sejam 
Responsáveis em 

criar e realizar 
Campanhas com 

atividades nos quais 
o idoso seja o 

protagonista:  nas 
áreas de Educação, 

Transporte,Emprego/
Economia, Esporte, 
Cultura, Ação Social 

e Saúde  

CMDPI, 
SEDUC, 

  

Materiais de 
Expediente, 

 

FMDPI, 
SEDUC, 

 

  

. 

CMDPI, 
SEDUR, 

  

Materiais de 
Expediente, 

 

 

 

 

 

Entidades de 
Atendimento 

como, o 
acompanhamento 

 

 

Transporte, generos 

 
 

 

 
Atividades Recreativas 
para  

Metropolitana, 
entre outros. 

CMDPI, 
SEDES, 

STT, 
 

Transporte, lanches, 
 

 

 

  

 

CMDPI, 
SEDES, 

STT, 
SESAU 

Transporte, lanches, 
 

FMDPI, 
SESP, 

SEDES, STT, 
SESAU 

 

07 

Contratação de 
empresa para serviços 
de suporte as OSC’s 
em parceria com o 

CMDPI 

Promover serviços 
de suporte tais 

como orientações, 
palestras, 

treinamentos e etc 
para as OSC’ do 

municipio de 
trabalham as 

Politicas Públicas 
para Pessoa Idosa 

CMDPI, 
SEDES 

Inscrições, diárias, 
passagens aéreas, 

hospedagem, 
material didático, 

gráfico, camisetas, 
cofee break, 
decoração, 

divulgação e  outros 

FMDPI, 
SEDES 

R$ 25.000,00 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08/2022 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E 
 

DISPÕE SOBRE A NOTIFIÇÃO, SITUADA 
NA QUADRA C-B, PARQUE REAL SERRA 
VERDE II, DISTRITO SEDE, CAMAÇARI-BA, 
NA FORMA QUE INDICA. 

 
A SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2021 e pelos 
Decretos nº 7547/2021 e nº 7034/2019, e tendo em vista o 
que consta nos Processos Administrativos nº 
01024.20.01.955.2022, assim como as demais disposições 
de Direito pertinentes. 
 

RESOLVE 
 
NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes e 
terceiros eventualmente interessados, de uma parcela do 
núcleo urbano informal consolidado localizada na 
QUADRA C-B, PARQUE REAL SERRA VERDE II, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na 
modalidade Interesse Específico, conforme Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018. 
 
A área  localizada neste município na” Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto V05, de coordenadas N 
8.590.686,32m e   E 577.246,71m; deste segue 
confrontando com a      BA-531 Estrada Da Cascalheira, 
com azimute de 155°23'48,80" em curva a direita com raio 
de 249,47m e desenvolvimento de 1.314,47m, até o ponto 
V06, de coordenadas  N 8.590.466,05m e E 577.347,57m ; 
deste segue confrontando com a Trv. Cajueiro, com 
azimute de 201°21'16,18" em curva a direita com raio de 
12,18m e desenvolvimento de 12,54m, até o ponto V07, de 
coordenadas N 8.590.454,88m e  E 577.343,21m ; deste 
segue com azimute de 239°47'57,54" por uma distância de 
80,32m, até o ponto V08, de coordenadas N 
8.590.414,47m e E 577.273,79m ; deste segue com 
azimute de 280°13'14,49" em curva a direita com raio de 
1,55m e desenvolvimento de 2,43m, até o ponto V09, de 
coordenadas           N 8.590.414,86m e E 577.271,63m ; 
deste segue confrontando com a  Rua Do Cajueiro 02, com 
azimute de 334°49'09,93" por uma distância de 250,81m, 
até o ponto V10, de coordenadas       N 8.590.641,84m e E 
577.164,92m ; deste segue confrontando com a Rua Tia 
Bia, com azimute de 29°07'06,07" em curva a direita com 
raio de 2,07m e desenvolvimento de 2,54m, até o ponto 
V11, de coordenadas N 8.590.643,93m e E 577.166,08m ; 
deste segue com azimute de 58°47'34,63" por uma 
distância de 81,98m, até o ponto V12, de coordenadas N 
8.590.686,40m e E 577.236,19m ; deste segue 
confrontando com a BA-531 Estrada Da Cascalheira, com 
azimute de 90°25'30,35" por uma  distância de 10,52m, até 
o ponto V05, onde teve início essa descrição. Ao todo a 
poligonal possui 23.311,97m². Todas as coordenadas aqui 

descritas estão Georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Oficial Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24 Sul. 
 
Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este edital, 
sendo que a ausência de impugnação implicará a perda de 
eventual direito de que o notificado titularize sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 
31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, 
§1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.  
 
As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto 
deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da última publicação do 
presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de 
Habitação, com as devidas justificativas plausíveis que 
serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 
24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.  
 
Não havendo manifestação em contrário no período de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados 
os elementos e teor deste edital.  
 
O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 

VIVIAN ANGELIM FERREIRA 
SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO 

 
 

ANEXO I 

 
GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 
VIVIAN ANGELIM FERREIRA 
SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO 

 
 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
SIMPLIFICADA 

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drummond, 

S
E

H
A

B
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
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Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
nº.14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso XXI, art. 94, 
da Lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ANTÔNIO 
ELINALDO ARAUJO DA SILVA e pela Secretária da 
Habitação VIVIAN ANGELIM FERREIRA, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 2 de 
janeiro de 2021 e nº 7547/2021, concluído o processo 
administrativo n. 00964.20.01.955.2022 referente a 
Regularização meramente Titulatória, localizado, Bairro do 
Ficam, Distrito da sede, nesta cidade, conforme consta no 
planta e memorial descritivo aprovados. 
 
Certifica que foi publicado no diário oficial do Município nº 
2035, 01 de novembro de 2022, nos moldes do artigo 
5° do artigo 31 da Lei Federal n. 13.465/2017, com 
prazo de trinta (30) dias, e não houve qualquer  
impugnação. 
 
Certifica que a presente certidão se trata de Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E), nos moldes do inciso I 
do artigo 13 da Lei Federal n. 13.465/2017, da Lei 
Municipal 1.596/2019 (Programa do Papel Passado). 
 
Certifica que as áreas de propriedade do poder público 
registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari, sob a matrícula nº 2599, 24 em janeiro de 
1983. 
 
Certifica que as áreas são derivadas do projeto Ficam II, 
Loteamento denominado PHOC IX - Projeto de Habitação 
Orientação de Camaçari, sua existência é anterior ao dia 
22 de dezembro de 2016, tendo em vista o tempo da 
ocupação, a natureza das edificações, a localização das 
vias de circulação e a presença de infraestrutura 
essencial. 
 
Certifica que fica dispensado o Projeto de Regularização 
Fundiária, conforme o Art. 87 do Decreto nº 9310/2018. 
 
Certifica que produzirá seus efeitos depois de registrada 
junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente. 
 
Certifica que BENTO DORIA NETO, inscrito no CPF sob 
nº 532.400.578-91 é o proprietário de uma área 149.46m², 
tendo como instrumento, originária de aquisição do direito 
real, a Legitimação Fundiária. 
 
Certifica, mais, e finalmente que atendeu as regras 
constantes no item 1.459, e seguintes, do capítulo XX do 
Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2020, Código de 
Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de 
Registro do Estado da Bahia, e juntados os documentos 
necessários. 
 
Nada   mais,    para    constar    eu    Viviane    Oliveira    
dos    Santos,  _ __, desta Coordenadoria 
Regularização Fundiária, analisei e elaborei a presente 
Certidão de Regularização Fundiária - CRF que vai por 
mim assinada e visada pela Secretária da Habitação e 
pelo Prefeito da Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
referido é verdade e dou fé. 
 
Camaçari-BA, 20 de dezembro de 2022. 
 

BENTO DORIA NETO  
PROPRIETÁRIO 

VIVIAN ANGELIM FERREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO 

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA  

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
 

 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 05/2023 
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados para a concessão de 
autorização para realização  de  
intervenções em bens edificados 
tombados e nas respectivas áreas de 
entorno. 

 
A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI - SECULT, no uso das atribuições que lhe 
são legalmente conferidas, tendo em  vista  o disposto na 
Lei nº1.088,  de 30 de junho de 2010, e  
 
CONSIDERANDO que compete à Secult, no âmbito das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1.088/2010, 
autorizar intervenções em bens edificados tombados e nas 
suas áreas de entorno; 
 
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público zelar 
pela integridade dos referidos bens, bem como pela sua 
visibilidade e ambiência; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer 
procedimento específico para  o recebimento  e análise 
dos requerimentos de autorização de intervenção; 
 
CONSIDERANDO que, na maioria das vezes, a 
manifestação sobre requerimento de autorização de 
intervenção implica na análise de projetos arquitetônicos; 
 
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de, em 
conformidade com a Lei nº 1.088/2010,  estabelecer a 
forma como serão respondidos os requerimentos de 
autorização de intervenção, bem assim o rito para a 
tramitação e apreciação de eventuais impugnações 
dessas decisões, resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer as disposições gerais que regulam a  
aprovação de  propostas e  projetos de intervenção nos 
bens integrantes do patrimônio cultural tombado pela 
Secult, incluídos os espaços públicos urbanos, e nas 
respectivas áreas de entorno. 
 
Art. 2º Os estudos, projetos, obras ou intervenções em 
bens culturais tombados devem obedecer aos seguintes 
princípios: 
 
I - prevenção, garantindo o caráter prévio e 
sistemático da apreciação, acompanhamento e 
ponderação das obras ou intervenções e atos suscetíveis 

S
E

C
U

L
T

 

SECRETARIA DA CULTURA 
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de afetar a integridade de bens culturais de forma    a 
impedir a sua fragmentação, desfiguração, degradação, 
perda física ou de autenticidade; 
 
II - planejamento, assegurando prévia, adequada e 
rigorosa programação, por técnicos qualificados, dos 
trabalhos a desenvolver  em bens culturais, respectivas 
técnicas, metodologias e recursos   a empregar na sua 
execução; 
 
III - proporcionalidade, fazendo corresponder ao nível 
de exigências e requisitos a complexidade das obras ou 
intervenções em bens culturais e à forma de proteção de 
que são objeto; 
 
IV - fiscalização, promovendo o controle das obras ou 
intervenções em bens culturais de acordo com os estudos 
e projetos aprovados; 
 
V - informação, através da divulgação sistemática e 
padronizada de  dados  sobre as obras  ou intervenções 
realizadas em bens culturais para fins histórico-
documentais,  de  investigação  e estatísticos. 
  

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 3º Para os fins e efeitos desta Portaria são adotadas 
as seguintes definições: 
 
I – Intervenção: toda alteração do aspecto físico, das 
condições de visibilidade, ou da ambiência de bem 
edificado tombado ou da sua área de entorno, tais como 
serviços de manutenção e conservação, reforma, 
demolição, construção, restauração,  recuperação,  
ampliação, instalação,  montagem e desmontagem, 
adaptação, escavação, arruamento, parcelamento e 
colocação de publicidade; 
 
II – Conservação: conjunto de ações preventivas 
destinadas a prolongar o tempo de vida de determinado 
bem; 
 
III – Manutenção: conjunto de operações destinadas a 
manter, principalmente, a edificação em bom 
funcionamento e uso; 
 
IV - Reforma Simplificada: obras de conservação ou 
manutenção que não acarretem supressão ou acréscimo 
de área, tais como: pintura e reparos em revestimentos 
que não impliquem na demolição ou construção de novos 
elementos; substituição de materiais de  revestimento  de  
piso, parede  ou forro, desde que não implique em 
modificação da forma do bem em planta, corte ou 
elevação; substituição do tipo de telha ou manutenção da 
cobertura do bem, desde que não implique na substituição 
significativa da estrutura nem modificação na inclinação; 
manutenção de instalações elétricas, hidro- sanitárias, de 
telefone, alarme, etc.; substituição de esquadrias por 
outras de mesmo modelo, com ou sem mudança de 
material; inserção de pinturas artísticas em muros e 
fachadas; 
 
V – Reforma ou Reparação: toda e qualquer 
intervenção que implique na demolição ou construção de 
novos elementos tais como ampliação ou supressão de 
área  construída; modificação da  forma do bem em planta, 
corte ou elevação; modificação de vãos; aumento de 

gabarito, e substituição significativa da estrutura ou 
alteração na inclinação da cobertura; 
 
VI - Construção Nova: construção de edifício em 
terreno vazio ou em lote com edificação existente, desde 
que separado fisicamente desta; 
 
VII – Restauração: serviços que tenham por objetivo 
restabelecer a unidade do  bem  cultural, respeitando sua 
concepção original, os valores de tombamento e seu 
processo histórico de intervenções; 
 
VIII - Equipamento Publicitário: suporte ou meio físico 
pelo qual  se  veicula mensagens com o objetivo de se 
fazer propaganda ou divulgar nome, produtos ou serviços 
de um estabelecimento, ao  ar livre ou em locais expostos 
ao público, tais como letreiros, anúncios, faixas ou banners 
colocados nas fachadas de edificações, lotes vazios ou 
logradouros públicos; 
 
IX – Sinalização Turística e Funcional: comunicação 
efetuada por meio de placas de sinalização, com 
mensagem escritas ordenadas e/ou pictogramas; 
 
X - Instalações Provisórias: aquelas de caráter não 
permanente, passíveis de montagem, desmontagem e 
transporte, tais como “stands”, barracas para feiras, circos 
e parques de diversões, iluminação decorativa para 
eventos, banheiros químicos, tapumes, palcos e 
palanques; 
 
XI - Estudo Preliminar: conjunto de informações 
técnicas e aproximadas, necessárias à compreensão da 
configuração da edificação, que permitam a análise da 
viabilidade técnica e do impacto urbano, paisagístico, 
ambiental e simbólico no bem cultural; 
 
XII – Anteprojeto ou Projeto Básico: conjunto de 
informações técnicas que definem o partido arquitetônico e 
dos elementos construtivos, estabelecendo diretrizes para 
os projetos complementares, com elementos e 
informações necessárias e suficientes  e  nível  de  
precisão adequado para caracterizar a intervenção e 
assegurar a viabilidade técnica e executiva do sistema 
proposto; 
 
XIII - Especificações: definição dos materiais, 
acabamentos e procedimentos de execução     a serem 
utilizados em obra, em especial revestimentos de pisos, 
paredes e tetos de todos os ambientes e fachadas; 
 
XIV – Mapeamento de Danos: representação gráfica do 
levantamento de todos os danos existentes e identificados 
no bem, relacionando-os a seus agentes e causas; 
 
XV – Memorial Descritivo: detalhamento da proposta de 
intervenção, com as devidas justificativas conceituais das 
soluções técnicas adotadas, dos usos definidos e das 
especificações dos materiais; 
 
XVI – Planta de Especificação de Materiais: 
representação gráfica em planta das especificações de 
acabamentos por cômodos, contendo tipo, natureza, cores 
e paginação dos pisos, forros, cimalhas, rodapés e 
paredes, com detalhes construtivos em diferentes escalas, 
se necessário; 
 
XVII – Levantamento de Dados ou Conhecimento do 



Quarta-feira 
15 de fevereiro de 2023 - Ano XX 

Nº 2091 - Página 09 de 22 

Bem:  conhecimento  e análise do  bem no que se refere 
aos aspectos históricos, estéticos, artísticos, formais e  
técnicos.  Objetiva  compreender o seu significado atual e 
ao longo do tempo, conhecer a sua evolução e, 
principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido 
como patrimônio cultural; 
 
XVIII – Projeto Executivo: consiste na definição de todos 
os detalhes construtivos ou executivos necessários e 
suficientes à execução dos projetos arquitetônico e 
complementares. 
 

CAPÍTULO II 
DA AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 4º A realização de intervenção em bem tombado, 
individualmente ou em conjunto, ou  na área de entorno do 
bem, deverão ser precedidas de autorização da Secult. 
 
Art. 5º   Para efeito de autorização, são consideradas as 
seguintes categorias de intervenção:   
 
I - Reforma Simplificada; 
 
II - Reforma/Construção nova;  
 
III - Restauração; 
 
IV - Colocação de Equipamento Publicitário ou 
Sinalização; V - Instalações Provisórias. 
 
§1º As intervenções caracterizadas como Reforma/
Construção nova (Inciso II), quando tiverem de ser 
realizadas em bens tombados individualmente, serão 
enquadradas na categoria Restauração (Inciso III). 
 
§2º Para efeito de enquadramento na categoria 
Restauração, equiparam-se aos bens  tombados 
individualmente aqueles que, integrando um conjunto 
tombado, possuam características que os singularizem, 
conferindo-lhes especial valor dentro do conjunto, e nos 
quais, para a realização de intervenção, requeira-se 
conhecimento especializado. 
  

Seção II 
Dos documentos necessários para análise 

 
Art. 6º Ao requerer a autorização para intervenção, o 
interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
I – para todas as categorias de intervenção: 
a) formulário de requerimento de autorização de 
intervenção devidamente preenchido; 
b) cópia do CPF ou CNPJ do requerente e; 
c) cópia de documento que comprove a  posse ou 
propriedade do imóvel pelo requerente,  tais como 
escritura, contrato de locação, contas de luz ou de água ou 
talão de IPTU. 
 
II – para colocação de Equipamento Publicitário ou 
Sinalização: 
a) descrição ou projeto do equipamento publicitário ou da  
sinalização,  contendo,  no mínimo, indicação do local 
onde ele será instalado, dimensões gerais e descrição dos 
materiais a serem utilizados. 

III – para Reforma/Construção Nova: 
a) anteprojeto da obra contendo, no mínimo, planta de 
situação, implantação, plantas de  todos os pavimentos, 
planta de cobertura, corte transversal e longitudinal e 
fachadas, diferenciando partes    a demolir, manter e a 
construir, conforme normas da ABNT. 
 
IV – para Restauração: 
a) anteprojeto da obra contendo, no mínimo, planta de 
situação, implantação, plantas de todos os pavimentos, 
planta de cobertura, corte transversal e longitudinal e 
fachadas, diferenciando partes    a demolir, manter e a 
construir, conforme normas da ABNT; 
b) levantamento de dados sobre o bem, contendo 
pesquisa histórica, levantamento plani- altimétrico, 
levantamento fotográfico, análise tipológica, identificação 
de materiais e sistema construtivo; 
c) diagnóstico do estado de conservação do bem, 
incluindo mapeamento de danos, analisando-se 
especificamente os materiais, sistema estrutural e agentes 
degradadores; 
d) memorial descritivo e especificações; 
e) planta com a especificação de materiais existentes e 
propostos. 
 
§1º A critério do requerente, poderá ser apresentado o 
projeto executivo em lugar do 
anteprojeto. 
 
Art. 7º No caso de intervenção em bem tombado 
individualmente, enquadrada, nos termos dos arts. 3º, VII e 
5º, §1º,  na categoria  Restauração,  o requerente, além 
dos  documentos assinalados no  art. 6º, deverá 
apresentar o projeto executivo da obra. 
 
§1º O disposto no caput aplica-se aos bens equiparados 
aos tombados individualmente, nos termos do art. 5º, § 2º. 
  
§2º É facultado ao requerente apresentar inicialmente, 
com o requerimento  de autorização  de intervenção, 
apenas os documentos listados nos incisos I e III ou I e IV 
do art. 6º, conforme o caso, observando-se o seguinte: 
 
I – recebido o requerimento devidamente instruído, a 
Secult analisará o anteprojeto da  obra   e emitirá parecer 
técnico aprovando-o ou desaprovando-o; 
 
II – aprovado o anteprojeto, caberá ao requerente 
encaminhar para aprovação o projeto executivo 
correspondente, no prazo de seis meses; 
 
III – recebido e analisado o projeto executivo, a Secult 
emitirá novo parecer técnico aprovando-o ou 
desaprovando-o; 
 
IV – somente após aprovado o projeto executivo, o 
requerente será autorizado pela Secult a executar a obra; 
 
V – a inobservância do prazo do inciso II acarretará o 
cancelamento da aprovação do anteprojeto e o 
conseqüente indeferimento do requerimento, seguido do 
arquivamento do processo. 
 
§3º O encaminhamento do anteprojeto é desnecessário 
quando, com o requerimento de autorização de 
intervenção, for apresentado o projeto executivo. 
 
§4º Na hipótese do §3º é suficiente a aprovação do projeto  
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executivo  para  que  seja  deferido o requerimento e 
autorizada a execução da obra. 
 
Art. 8º Para os bens que tenham ou terão destinação  
pública  ou  coletiva,  cujas  intervenções sejam 
classificadas como Reforma/Construção Nova ou 
Restauração, o projeto deverá contemplar a acessibilidade 
universal. 
 
Art. 9º Para obras complexas, especialmente em bens 
tombados individualmente e de infraestrutura, a Secult 
poderá solicitar documentos adicionais aos constantes nos 
arts. 6º e 7º, desde que  essa necessidade seja 
devidamente justificada nos autos. 
 

Seção III 
Das consultas 

 
Art. 10. Mediante solicitação, a Secult informará os 
critérios a serem observados para a realização de 
intervenção em bem tombado ou na sua área de entorno. 
 
Art. 11. A solicitação deverá ser apresentada por meio de 
requerimento, conforme  formulário próprio, fornecido pela 
Secult, acompanhado de cópia do CPF ou CNPJ do 
requerente. 
 
Parágrafo único. No requerimento deverá ser assinalado o 
campo “Informação Básica”. 
 
Art. 12. A Secult fornecerá os critérios para a área indicada 
pelo requerente, por meio do formulário, cujo modelo 
consta no Anexo I. 
 
Art. 13.  Para intervenções caracterizadas como Reforma/
Construção Nova ou Restauração   é facultado ao 
interessado formalizar consulta prévia de projeto 
arquitetônico, encaminhando os seguintes documentos: 
 
I – formulário de requerimento devidamente preenchido;  
 
II – cópia do CPF ou CNPJ do requerente; 
  
III – cópia de documento que comprove a propriedade 
ou posse do bem, tais  como  escritura, contrato de 
locação com autorização do proprietário; 
 
IV – estudo preliminar, contendo planta de situação, 
implantação, plantas de todos os pavimentos, planta de 
cobertura, corte transversal e longitudinal e fachadas,  
representando  partes  a  demolir e a construir; 
 
V – memorial descritivo. 
 
§1º O resultado da consulta prévia será fornecido pelao 
Secult por meio de parecer técnico, cujo modelo consta no 
Anexo II. 
 
§2º A resposta à consulta prévia, caso positiva, configura 
unicamente aprovação para desenvolvimento do 
anteprojeto, não consistindo em autorização para 
execução de qualquer obra. 
 
§ 3º Ao formalizar consulta prévia o requerente poderá 
encaminhar mais de uma proposta para ser analisada e 
selecionada pela Secult para desenvolvimento do 
anteprojeto. 
 

§ 4º A resposta à consulta prévia tem validade de 6 (seis) 
meses, contados a partir da  emissão do parecer técnico e 
vincula, durante seu prazo de  validade, a  decisão sobre  
um eventual pedido de aprovação de projeto pela Secult, 
desde que não haja modificação nas normas vigentes. 
 

Seção IV 
Do processo e procedimento 

 
Art. 14. O requerimento de autorização de intervenção 
deverá ser protocolado no Gabinete da Secretaria de 
Cultura.  
 
Art.  15. Para cada requerimento de autorização de 
intervenção será aberto processo administrativo próprio. 
 
§1º Caberá à unidade administrativa da Secult que 
receber o requerimento abrir o correspondente processo 
administrativo. 
 
§2º O processo administrativo deverá ser aberto no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do recebimento do 
requerimento no protocolo do Gabinete da Secult. 
 
§3º O processo deverá ter suas folhas numeradas 
sequencialmente e rubricadas, observando-se a ordem 
cronológica dos atos. 
 
Art. 16.  Protocolado o requerimento, a Secult terá  o prazo  
de 45 (quarenta e cinco) dias  para concluir a análise e 
disponibilizar a decisão ao requerente. 
 
§1º A contagem do prazo será suspensa a partir do 
momento em que for proferido  despacho determinando a 
complementação de documentos e/ou a apresentação de 
esclarecimentos. 
 
§2º O prazo voltará a correr a partir  do encaminhamento,  
via sistema do  Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, dos documentos e/ou esclarecimentos 
requisitados. 
 
§3º O prazo do caput poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que devidamente 
justificado. 
 
Art. 17. O formulário de requerimento deverá ser assinado 
pelo proprietário ou possuidor 
bem, ou, ainda, por seus representantes legais, e deverá 
conter informações precisas sobre: 
  
I – a localização do bem pelo nome do logradouro e 
numeração predial;  
 
II – CPF ou CNPJ do requerente; 
 
III – categoria de intervenção pretendida; 
 
IV – descrição dos serviços a serem realizados, no 
caso de Reforma Simplificada; V – data da solicitação. 
 
Art. 18. Os projetos deverão ser encaminhados para 
aprovação em duas vias. 
 
§1º Todas as folhas dos projetos serão assinadas pelo 
requerente, ou por seu representante legal, e pelo autor do 
projeto. 
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§2º No caso de intervenção caracterizada como 
Reforma Simplificada, não é necessária a apresentação 
de projeto, sendo suficiente a  descrição da  intervenção 
proposta  no corpo  do requerimento de autorização. 
 
Art. 19. A cópia do CPF ou CNPJ poderá ser substituída 
pela apresentação do documento original a servidor da 
Secult, que certificará o ato no verso do requerimento. 
 
Art. 20. O reconhecimento de firma de  documentos  
para  instrução do processo somente será exigido 
quando houver dúvida de autenticidade. 
 
Art. 21. A decisão sobre o requerimento de autorização  
de  intervenção,  bem  como  eventual despacho que 
determine a complementação de documentos e/ou a 
apresentação  de  esclarecimentos serão comunicados 
ao requerente, preferencialmente, por: 
 
I – via digital (e-mail); 
 
II – ciência nos  autos;  
 
III – parecer digital no sistema de protocolo da 
Preefeitura Municipal de Camaçari. 
 
§1º Constitui ônus do requerente informar o seu 
endereço para correspondência, bem como  as 
alterações posteriores. 
 
§2º Deverá o requerente cadastrar endereço de correio 
eletrônico para o recebimento das notificações de que 
trata esse artigo, sem prejuízo da necessidade de ela 
realizar-se de outro modo. 
 
§3º O não atendimento de exigência contida na 
notificação no prazo de 60 (sessenta) dias importará o 
indeferimento do requerimento, seguido do 
arquivamento do processo administrativo. 
 

Seção V 
Da análise 

 
Art. 22. Competirá à Secretária de Cultura, após 
parecer técnico da Coordenação de Patrimônio, decidir 
sobre os requerimentos de autorização de intervenção. 
 
Art.  23. A proposta de intervenção ou projeto serão 
aprovados quando estiverem em conformidade com as 
normas que regem o tombamento. 
  
§1º A decisão sobre o requerimento deverá ser 
instruída com parecer técnico. 
 
§2º Aprovado o projeto, é facultado ao requerente 
encaminhar para visto  da Secult tantas  vias do original 
aprovado quantas forem necessárias para aprovação 
em outros órgãos públicos. 
 
§3º Um dos exemplares do projeto aprovado deverá ser 
conservado na unidade da Secult responsável pela 
fiscalização do bem correspondente, e outro será  
devolvido  ao interessado juntamente com a aprovação. 
 

§4º Quando houver cooperação da Secult com 
instituições públicas licenciadoras de obras, sejam elas 
municipais, estaduais ou federais, devem ser 
encaminhadas tantas vias do projeto aprovado quantas 
forem necessárias para o licenciamento em cada uma 
dessas instituições. 
 
§5º A aprovação será anotada nas pranchas dos 
projetos e demais documentos que sejam considerados 
necessários à fiscalização da obra, conforme modelo 
constante no Anexo III desta Portaria. 
 
§6º A via do requerente deverá ser mantida disponível 
no bem para consulta pela fiscalização, durante as 
obras. 
 
Art. 24. Desaprovado o projeto e sendo ele passível de 
correção, a via do requerente será devolvida para, caso 
seja do seu interesse, sejam feitas as adequações 
necessárias, devendo a outra via ser mantida no 
processo. 
 
Parágrafo único. As adequações solicitadas pela Secult 
deverão ser apresentadas em novo 
projeto. 
 
Art. 25. A Secult poderá, em se tratando de 
intervenções caracterizadas como restauração, nos 
casos em que apareçam novos elementos depois de 
iniciadas as obras, exigir a apresentação de 
especificações técnicas dos materiais que serão 
empregados, bem como cálculo de estabilização e de 
resistência dos diversos elementos construtivos, além 
de desenhos de detalhes, desde que devidamente 
justificado. 
 
Parágrafo único. A Secult utilizará os meios 
administrativos legais para embargar a obra autorizada 
no caso de não serem apresentados dentro do prazo 
determinado os elementos referidos no caput do artigo,  
ficando  a  obra  paralisada enquanto não for satisfeita 
essa exigência. 
 
Art. 26. Caso o requerente deseje efetuar alteração no 
projeto aprovado deverá encaminhar requerimento e os 
documentos necessários para elucidação das 
modificações propostas a Secult, previamente à 
execução das obras. 
 
§ 1° Nesta nova análise, aplicar-se-ão os critérios de 
intervenção vigentes na data do novo requerimento. 
 
§ 2º A execução de obras em desacordo com o projeto 
aprovado pela Secult implicará o imediato embargo da 
obra. 
 
Art. 27. A análise será formalizada por meio de parecer 
técnico que ao final concluirá pela aprovação ou 
desaprovação da proposta de intervenção ou projeto. 
 
§1º O parecer técnico deverá ser elaborado conforme o 
modelo indicado no Anexo II e conterá, no mínimo: 
 
I – nome, CPF ou CNPJ do requerente; 
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II – endereço do bem no qual será realizada a 
intervenção; 
 
III – tipo de intervenção, de acordo com as 
definições estabelecidas nos artigos 5º, 10 e 13; IV – 
considerações técnicas acerca da obra proposta; 
 
V – conclusão da análise; 
  
VI – informação sobre aprovação ou desaprovação 
da intervenção; 
VII – data da lavratura e assinatura do técnico 
responsável pela análise. 
 
§2º A desaprovação da proposta de intervenção ou 
projeto implica o indeferimento do requerimento e a 
negativa de autorização para a realização da 
intervenção pretendida. 
 
Art. 28. A aprovação de proposta de intervenção ou 
projeto pela Secult não exime o requerente de obter as 
autorizações ou licenças exigidas pelos órgãos 
estaduais e municipais. 
 
Art. 29. A aprovação de proposta de intervenção ou 
projeto pela Secult não implica o reconhecimento da 
propriedade do imóvel, nem a regularidade da 
ocupação. 
 
Art. 30. É vedada a aprovação condicionada de 
proposta de intervenção ou projeto. 
 
Art. 31. A decisão sobre o requerimento de autorização 
de intervenção e os possíveis esclarecimentos serão 
fornecidos exclusivamente ao requerente ou a pessoa 
expressamente autorizada por ele. 
 
Art. 32. O prazo de validade da proposta de intervenção 
ou projetos aprovados será de: 
 
I – 1 (um) ano, para Reforma Simplificada, 
Colocação de Equipamento Publicitário ou Sinalização 
e Instalações Provisórias; 
 
II – 2 (dois) anos, para Reforma/Construção Nova e 
Restauração. 
 
§1º Findo o prazo fixado de validade da proposta de 
intervenção ou  projeto  e  não  finalizada a obra, o 
requerente deverá solicitar prorrogação do prazo, que  
será  concedida  pela  Secult, desde que não haja 
modificações com relação ao projeto aprovado. 
 
§2º O pedido de prorrogação deve ser apresentado 30 
dias  antes  do  vencimento  da  validade da aprovação 
anterior. 
 
§3º A aprovação será automaticamente cancelada se, 
findo o  prazo  de  validade  da  proposta de intervenção 
ou projeto, a intervenção não tiver sido iniciada ou, se  
iniciada,  tiver  sua  execução totalmente paralisada por 
período superior a sessenta dias. 
 

§4º Ocorrendo efetivo impedimento judicial ao início das 
obras ou à sua continuidade, a Secult poderá prorrogar 
a aprovação anteriormente concedida. 
 
Art. 33. No caso de autorização concedida para 
Instalações Provisórias, deverá constar o prazo para 
retirada das referidas instalações. 
 
Art. 34. A autorização para intervenção em bem 
edificado tombado ou na sua área  de entorno poderá a 
qualquer tempo, mediante ato da autoridade 
competente, ser: 
 
I - revogada, atendendo a relevante interesse público, 
ouvida a unidade técnica competente;  II - cassada, em 
caso de desvirtuamento da finalidade da autorização 
concedida; 
 
III – anulada, em caso de comprovação de ilegalidade 
na sua concessão. 
 

CAPÍTULO III 
DOS RECURSOS 

 
Seção I 

Do recurso para o (a) Coordenador(a) de Patrimônio 
   
Art.  35. Da  decisão que deferir  ou indeferir  o 
requerimento  de  autorização de intervenção cabe 
recurso. 
 
§1º O  prazo  para  interposição  recurso  é  de  
quinze  dias,  contados  da  data  em  que  o requerente 
tiver sido comunicado da decisão. 
 
§2º Em se tratando de interessados que, sem terem 
iniciado o processo, têm direitos ou interesses que  
possam ser afetados pela decisão, a contagem  do 
prazo iniciar-se-á  a partir da publicação   da decisão no 
Diário Oficial do Município.. 
 
§3º O recurso  poderá ser interposto  utilizando-se 
formulário próprio,  cujo modelo consta  no Anexo IV 
desta Portaria. 
 
§4º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a 
decisão, a qual, se não  a  reconsiderar, no prazo de 
cinco dias, o encaminhará ao Coordenador (a). 
 
Art. 36. O recurso não será conhecido quando 
interposto fora do prazo. 
 
Art. 37. O (A) Coordenador(a) de Patrimônio poderá 
confirmar, reformar ou anular a decisão recorrida, 
devendo a sua decisão conter a indicação dos fatos e 
fundamentos que a motivam. 
 
Parágrafo único. A reforma da decisão recorrida 
implicará: 
 
I- ou na aprovação da proposta de intervenção ou 
projeto e conseqüente deferimento do requerimento 
com a concessão da autorização; 
 
II – ou na desaprovação da proposta de intervenção ou  
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projeto  e  conseqüente  indeferimento do requerimento de 
autorização de intervenção. 
 
Art. 38.   É de 30 (trinta) dias o prazo para o (a) 
Coordenador (a) proferir sua decisão, admitida   a 
prorrogação por igual período, desde que devidamente 
justificada. 
 
Parágrafo único. Para ser confirmada, e para que possa 
produzir efeitos, a decisão do Coordenador necessitará da 
anuência do Secretário de Cultura. 
 

Seção II 
Do recurso para o (a) Secretário (a) 

 
Art. 39. Nos processos de Reforma/Construção Nova e 
Restauração, da decisão proferida pelo (a) Coordenador 
(a) de Patrimônio caberá recurso a o(a) Secretário (a) da 
Cultura, no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
Parágrafo único. O recurso observará, no que couber, o 
disposto nos artigos 35, 36, 37 e 38. 
 
Art. 40. Recebido o recurso, o (a) Secretária da Secult o 
encaminhará à Coordenação de Patrimônio Patrimônio 
Material, para manifestação. 
 
Art. 41. A manifestação da Coordenação será apresentada 
por meio de parecer técnico elaborado pela Câmara de 
Análise de Recursos, que funcionará naquela 
Coordenação. 
 
§ 1º A Câmara de Análise de Recursos será composta 
pelo Coordenador de Patrimônio, que a presidirá, e por 
quatro servidores designados por ele, totalizando cinco 
membros. 
 
§ 2º É de 30 (trinta) dias o prazo para que a Câmara 
apresente o parecer técnico. Art. 42. Da decisão proferida 
pelo (a) Secretário (a) não cabe recurso. 
 
Art. 43. Em qualquer fase da instância recursal, poderá ser 
instada a Assessoria Jurídica da Secult a emitir parecer, 
desde que seja indicada de modo específico a questão 
jurídica a ser esclarecida. 
  

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 44. A Secult poderá, a qualquer momento, firmar  
cooperações  com  instituições  públicas licenciadoras de 
obras, sejam elas municipais, estaduais ou federais, para 
integrar  os procedimentos de aprovação de projetos 
visando à maior agilidade e eficiência, preservando-se a 
competência de cada órgão ou entidade. 
 
Parágrafo único. Nos casos de cooperação definidas no 
caput, deverão ser garantidos, no mínimo, os conceitos e 
documentação exigidos nessa norma, podendo-se 
adicionar novos procedimentos, desde que explicitados 
aos requerentes. 
 
Art. 46. Esta Portaria entra em vigor 45 dias após a sua 
publicação. 
 

MÁRCIA NORMANDO TUDE 
SECRETÁRIA DE CULTURA 

 

ANEXO I  
 

 
 

ANEXO II 
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ANEXO III 
 

 
 

ANEXO IV 
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 003/2023 

DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023. 
  

Divulga segunda lista preliminar de 
proponentes habilitados na fase 
documental do EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 -  EDITAL 
OFICINEIROS. PROCESSO Nº 
00503.36.07.682.2022. 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e 

 
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de 
credenciamento.  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Divulgar, em anexo único da presente Resolução, 
segunda lista preliminar de proponentes habilitados 
documentalmente no edital de credenciamento n° 
004/2022 - Edital Oficineiros, PROCESSO Nº 
00503.36.07.682.2022, abrindo prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data desta publicação, para interposição 
de recurso.  
 
Art. 2º - O proponente que ainda não realizou a 
comprovação documental, prevista no item 5.6.4 do 
referido edital, poderá realizá-la para próxima lista de 
habilitação, tendo em vista que o processo de inscrição é 
permanente durante a vigência do edital, conforme os itens 
5.1 e 5.2 do já referido edital. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Publique-se e cumpra-se.  
 

Guida Shnitman Queiroz 
Presidente da CEASC 

  
 

ANEXO ÚNICO 
 

Segunda lista preliminar de proponente habilitados 
documentalmente - Edital de Oficineiros - 004/2022 

 

 

Nº PROPONENTE MODALIDADE 
SUB-

MODALIDADE 
SITUAÇÃO 

DESCRI-
ÇÃO 

1 Andressa Bianca Neves 
de Oliveira 

Oficinas de Teatro 
Interpretação 

Teatral 
HABILITA-
DO (A) 

- 

2 Bárbara Cristina Texeira 
Menezes 

Oficinas de Artes 
Visuais 

Outra: Papel Machê 
HABILITA-
DO (A) 

- 

3 Charles Silva da Concei-
ção 

Oficinas de Música 
Iniciação Musical 

(Flauta doce novas) 
HABILITA-
DO (A) 

- 

4 
Cristina Barbeta 

Oficinas de Artesa-
nato e artes Manuais 

Crochê 
HABILITA-
DO (A) 

- 

5 
Daniel Fernandes Alves Oficinas de Música 

Aula de Contra 
Baixo Acustico 

HABILITA-
DO (A) 

- 

6 
Dnair Conceição da paz 

Oficinas de Moda e 
Estilo 

Designer de 
Sombracelhas 

HABILITA-
DO (A) 

- 

7 
Eliane Maria Ramos 

Oficinas de Artesa-
nato e artes Manuais 

Mandalas 
HABILITA-
DO (A) 

- 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0084/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO INFRADES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade, alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - DO 
PREÇO do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 
0084/2021. DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimos, na forma do parecer técnico 
elaborado pela requerente, fica, através do presente 
Termo Aditivo, acrescido o percentual de 
5,263157894736842% do contrato, correspondente ao 
acréscimo do número de 05 (cinco) alunos. O valor global 
do contrato aditivado passará a ser na ordem de 
R$563.709,64 (quinhentos e sessenta e três mil, 
setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), 
conforme disposto na CLÁUSULA SEXTA (DA REVISÃO), 
§1o incisos: I, II do contrato supra, bem como do parecer 
técnico elaborado pela requerente, mantidas as demais 
disposições contratuais. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: 4005/4008, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 e 
Fonte: 15001001. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e aditivos não 
modificadas por este Instrumento, especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: Camaçari-
BA, 09 de fevereiro de 2023. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ASSOCIAÇÃO 
INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA.   
 
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO OITAVO TERMO 
ADITIVO ΛΟ CONTRATO N° 0061/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM ( MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. DO OBJETO: 
Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar o OITAVO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0061/2017. DA 
ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez constar, 
altera-se o valor constante na Cláusula Terceira do Oitavo 
Termo Aditivo ao Contrato no 0061/2017, nos seguintes 
termos: Onde se lê: "CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO” 
Por força desse instrumento fica mantido o preço global, 

8 
Flávia Costa dos Santos 

Oficinas de Literatu-
ra 

Criação Literária 
HABILITA-
DO (A) 

- 

9 
Gilnalva Santos Soares 

Oficinas de Moda e 
Estilo 

Trança Afro 
HABILITA-
DO (A) 

- 

10 Gledson Silva da 
Conceição 

Oficinas de Música 
Iniciação Musical 

(trombone) 
HABILITA-
DO (A) 

- 

11 Katia Cunha Melo 
moreira dos Santos 

Oficinas de Artes 
Visuais 

Outra: Artes  
Plásticas 

HABILITA-
DO (A) 

- 

12 Lucimeire Pereira de 
Oliveira Reis 

Oficinas de Artesa-
nato e Artes Manu-

ais 
Customização 

HABILITA-
DO (A) 

- 

13 Mileide Bomfim Dos 
Santos 

Oficinas de Música Percussao 
HABILITA-
DO (A) 

- 

14 Tania Mara Magalhães 
Lyrio 

Oficinas de Dança Ginástica Rítimica 
HABILITA-
DO (A) 

- 

15 
Tiago Santos da Silva Oficinas de Música Flauta Transversal 

HABILITA-
DO (A) 

- 

16 
Vagner Santos Lima Oficinas de Música 

Oficina de Produção 
Musical com 

Computadores, 
Smartphones e 

Ableton live 

HABILITA-
DO (A) 

- 

proporcional ao tempo de prorrogação, no valor de R$ 
277.668,67 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e 
sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), ficando 
mantidas as demais condições negociais não colidentes do 
pacto ora aditado, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na Cláusula 
anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais." Leia-se: "CLÁUSULA 
TERCEIRA - DO PREÇO: Por força desse instrumento fica 
mantido o preço global, proporcional ao tempo de 
prorrogação, no valor de R$ 227.668,67 (duzentos e vinte 
e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e 
sete centavos), ficando mantidas as demais condições 
negociais não colidentes do pacto ora aditado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais." DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 15 de dezembro de 2022.. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CONTRATADA.   
 
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 
N° 0052/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
LTDA - EPP. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Segunda (DO PRAZO), do 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0052/2019, firmado 
originalmente em 08 de fevereiro de 2019, contados a 
partir da sua assinatura, 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 08 de fevereiro de 2023, passará a viger até 08 de 
fevereiro de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato no 
0052/2019, no valor global de R$1.494.917,04 (um milhão, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e 
dezessete reais e quatro centavos), não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado 
na Cláusula anterior, renunciando à parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação: e Fonte: 4017/4019/2008, Elemento de Despesa: 
33.90.39.00.00 15001002/16000000/16210000/26000000. 
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, 27 de janeiro de 2023. 
ELIAS NATAN M. DIAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.UNI-
SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP. 
CONTRATADA.   
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
053/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA “CLARO S/A”. DO OBJETO:
 Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato nº 0053/2021 , firmado originalmente 
em  14 de abril de 2021, 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 14 de abril de 2023, passará a viger até 14 de 
abril de 2024. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS 
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disposições sobre o preço,estipuladas pelo Contrato nº 
0053/2021, no valor correspondente a R$3.528.000,00 
(três milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), não 
sendo devido qualquer reajuste 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. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente Termo Aditivo 
correrão por conta da Ação: 2008; Elemento: 33903909 e 
Fonte 15000000. 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, 01 de 
fevereiro de 2023. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CLARO S/A. CONTRATADA. 
   
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0112/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EA 
SR. JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, bem como a 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR MENSAL e 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO, do Instrumento contratual no 0112/2018, 
firmado em 06 de março de 2018, cujo objeto é o 
supracitado; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, 
a partir de 06 de março de 2023, passará a viger até 06 de 
março de 2024. DO PREÇO:  O valor contratual é 
reajustado com base no IGP-M, que foi de 1,71%, ficando 
o valor global para o período da renovação fixado na 
ordem de R$20.152,20 (vinte mil, cento e cinquenta e dois 
reais e vinte centavos), de modo que o LOCADOR 
receberá o valor mensal de R$1.289,35 (um mil, duzentos 
e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referente à 
sala, e o valor de R$390,00 (trezentos e noventa reais) 
referente à taxa de condomínio. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação 2008, Elemento 33903600 e Fontes 15001002 e 
16590000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 03 de 
fevereiro de 2023.ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. JURANILDES MELO DE 
MATOS ARAUJO. LOCADORA.   
 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2023 AO 
CONTRATO N° 0027/2020 - LOTE II – EXECUÇÃO 
DAS OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
À QUENTE) E CBUF (CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À FRIO), COM TAPA BURACO NA SEDE 
E COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA LIGA ENGENHARIA 
LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, 
com sede à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 
42.800-970, Centro – Camaçari – Bahia, neste ato 
representado pela Secretária de Infraestrutura, Sra. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, 
portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE,  
 
Considerando a previsão contratual e do 
instrumento convocatório de que a atualização dos 
preços se dará pelo INCC - Indice Nacional da 
Construção Civil; 
 
Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte 
da empresa prestadora dos serviços; 
 
RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 
0027/2020, que se regerá pela legislação pertinente, 
Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento de apostilamento contratual 
tem como objetivo o reajuste do preço contratado, 
aplicando o Indice Nacional da Construção Civil – 
INCC, previsto no instrumento convocatório e 
contrato, referente ao período aquisitivo de 
06/11/2021 a 06/11//2022 em 35,38% (trinta e cinco 
vírgula trinta e oito por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre 
novembro/2019, mês da proposta e novembro/2022, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato  
n° 0027/2020, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento. 
 
Camaçari-BA, 02 de janeiro de 2023 
 

JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

 
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 
0149/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
00500.1107.611.2017 
 
 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Secretário de Governo SR. JOSÉ GAMA NEVES, no 

SALDO CONTRATUAL 
EM 30/11/2022 

ÍNDICE 
DE 

REAJUSTE 

VALOR DO 
REAJUSTE 

APROXIMADO 

SALDO  
ACRESCIDO DO 

REAJUSTE 

VALOR FINAL DO 
CONTRATO 

R$ 3.590.017,62 35,38% R$ 1.270.148,23 R$ 4.860.165,85 R$ 24.427.517,50 

APOSTILAMENTOS 
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uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto 
no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando erro material no Quarto Termo 
Aditivo na Cláusula Terceira - Do Preço ao Contrato nº 
0149/2017 da Empresa GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS ME resolve: 

 
Expedir a presente apostila com o objetivo de Correção do 
referido texto, da forma seguinte: 
 
Onde se lê - 'CLÁUSULA TERCEIRA -
DO PREÇO Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, o qual fica estimado no valor global em R$ 
403.884,00 (QUATROCENTOS E TRÊS, OITOCENTOS E 
OITENTA E QUATRO MIL REAIS) 
 
Leia-se:   CLÁUSULA  TERCEIRA  - DO PREÇO Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 429.309,00  
(QUATROCENTOS  E  VINTE  NOVE  MIL  E  
TREZENTOS  E NOVE REAIS) Permanecem inalteradas 
todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
inicialmente celebrado. 
 
Camaçari-BA, 13 de Fevereiro de 2023. 

 
JOSÉ GAMA NEVES 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 
0149/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°          
00500.1107.611.2017 

 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Secretário de Governo SR. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto 
no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando erro material no Quinto Termo 
Aditivo na Cláusula Segunda - Do Prazo ao Contrato nº 
0149/2017 da Empresa GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS ME resolve: 

 
Expedir a presente apostila com o objetivo de Correção do 
referido texto, da forma seguinte: 

 
Onde se lê - CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
PRAZO O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 02 de março de 2022, passará a viger até 22 de 
março de 2023. 

 
Leia-se:   CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 02 de 
março de 2022, passará a viger até 02 de março de 2023. 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e 
condições do Contrato 
inicialmente celebrado. 
 
Camaçari-BA, 13 de Fevereiro de 2023. 

 
JOSÉ GAMA NEVES 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 
0149/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

00500.1107.611.2017 
 
 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Secretário de Governo SR. JOSÉ GAMA NEVES, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto 
no § 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, considerando erro material no Quarto Termo 
Aditivo na Cláusula Terceira - Do Preço ao Contrato nº 
0149/2017 da Empresa GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS ME resolve: 
 
Expedir a presente apostila com o objetivo de Correção do 
referido texto, da forma seguinte: 
 
Onde se lê - 'CLÁUSULA TERCEIRA -
DO PREÇO Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, o qual fica estimado no valor global em R$ 
403.884,00 (QUATROCENTOS E TRÊS, OITOCENTOS E 
OITENTA E QUATRO MIL REAIS) 
 
Leia-se:   CLÁUSULA  TERCEIRA  - DO PREÇO Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual fica 
estimado no valor global em R$ 429.309,00  
(QUATROCENTOS  E  VINTE  NOVE  MIL  E  
TREZENTOS  E NOVE REAIS) Permanecem inalteradas 
todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
inicialmente celebrado. 
 
Camaçari-BA, 13 de Fevereiro de 2023. 

 
JOSÉ GAMA NEVES 

SECRETÁRIO DE GOVERNO 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2023 AO 
CONTRATO N°0196/2018 - EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E OBRAS 
D’ARTE CORRENTE, RECUPERAÇÕES ONDE 
DANIFICADO, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0196/2018, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
INSTRUMENTO VINCULANTE: CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 002/2018.  
 
OBJETO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: INCLUSÃO DA 
FONTE 17040000 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°
02/2023, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
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prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente. 

 
 

Camaçari, 14 de fevereiro de 2023. 
 

JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

 
 

 

 
 
 

TERMO DE ANULAÇÃO  
PREGÃO Nº 0012/2023 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL 
 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 49, da Lei n

o
 

8.666/93, resolve ANULAR o PREGÃO N
o
 0012/2023 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados, no assessoramento especializada na área 
de Cadastro e suas múltiplas finalidades, para executar e 
apoiar a equipe municipal na execução de atividades 
cotidianas, o uso do sistema pelos diversos setores 
pertinentes, e identificar necessidades de revisões e 
alterações nos processos de trabalho da Prefeitura 
Municipal, com vistas a se adequar ao sistema implantado 
e metodologias decorrentes, conforme Termo de 
Referência e demais anexos. 14/02/2023. JOAQUIM 
JOSÉ BAHIA MENEZES. 

 
 
 
 

 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2023 
 

Realizada em 10/01/2023 
 

Participação:  
Membros da Diretoria Executiva: 
Daniele da Nóbrega Furtunato - Diretora 
superintendente do ISSM 

DOTAÇÃO ATUAL 

Classificação 
Institucional 

Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA 

4073 - MANUTENÇÃO DA 
REDE DE DRENAGEM 

3.3.90.39 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos não 
vinculados de impostos 

17040000 – Transferência 
da União referentes a 

compensação financeira 
pela exploração de 
recursos naturais 

3.3.90.92 – Despesa de 
Exercício Anterior 

Doranei Dantas Costa - Diretora de Previdência do 
ISSM 
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM 
 
Convidadas:  
Acácia Chaves Reis - Chefe de Gabinete da Diretoria de 
Administração e Finanças 
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência 
Isis Lobo de Souza - Assessora Especial I  
 
Secretária:  
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 
 
Pauta da Reunião: 
I) Relatório Pesquisa de Clima 
II) Avaliação dos Resultados do Planejamento 
Estratégico – Iniciativas 2022 
 
Anexo: 
I) Acompanhamento Iniciativas 2022 
 
Reunião: 
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e três, por volta das nove horas e dezesseis 
minutos, na sala de reunião da Procuradoria-Geral do 
Município (PGM), reuniram-se ordinariamente os 
membros da Diretoria Executiva do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
(ISSM), sob a presidência da primeira, DANIELE DA 
NÓBREGA FURTUNATO, diretora superintendente, 
DORANEI DANTAS COSTA, diretora de Previdência, 
e ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de 
Administração e Finanças. Estando presentes as 
seguintes convidadas: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe 
de gabinete da Diretoria de Administração e Finanças, 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de 
gabinete da Superintendência, e ISIS LOBO DE 
SOUZA, Assessora Especial I. Aberta a reunião, a 
servidora Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 
iniciou a apresentação dos resultados da III Pesquisa 
de Clima. Observou o percentual de participação, 
sendo de 82,5% de servidores. Citou brevemente 
sobre o tempo de trabalho no ISSM, falou sobre o 
percentual de conhecimento sobre a missão, a visão e 
os valores do Instituto, comentou sobre o grau de 
identificação dos servidores com os valores do 
Instituto, ressaltou o aumento do percentual de 
servidores que têm conhecimento sobre as 
expectativas em relação às suas atividades. 
Comentou sobre o grau de estresse percebido pelos 
servidores em relação ao trabalho. Citou as avaliações 
da relação de trabalho com o líder imediato, respectivo 
diretor e colegas de trabalho. Apresentou dados 
relacionados à avaliação sobre infraestrutura e 
formato de trabalho. Citou as sugestões e comentários 
dos participantes da pesquisa. Após a apresentação, 
os diretores comentaram sobre alguns aspectos mais 
relevantes, pontuando a necessidade de acompanhar 
os resultados do trabalho em home office, devendo os 
servidores demonstrarem disponibilidade no horário de 
trabalho e produtividade nos dias em que estiverem 
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em teletrabalho. Discutiram também sobre as 
melhorias na infraestrutura e ações para a 
continuidade do processo de digitalização do Instituto. 
Em seguida, passou ao item da pauta II) Avaliação 
dos Resultados do Planejamento Estratégico – 
Iniciativas 2022. Com a palavra, a chefe de Gabinete 
Ana Clara Almeida comentou que o Planejamento 
2023 deverá se basear nos resultados das Iniciativas 
de 2022 do planejamento estratégico e no Plano 
Plurianual vigente, e passou a analisar cada uma das 
ações, pontuando aquelas cumpridas, que estão em 
andamento e as contínuas, que se repetem 
anualmente, conforme o relatório do Acompanhamento 
das Iniciativas de 2022 anexo à ata. Pontuou que em 
2022 foi realizada 01 avaliação atuarial e estudos 
complementares, e sugeriu inserir nas iniciativas de 
2023 a realização de duas avaliações atuariais no ano. 
Sobre o levantamento do acervo do Comprev, 
observou cumprimento do previsto para 2022, sendo 
que 1746 processos analisados não possuíam 
averbação de RPPS e 25 possuíam averbação de 
RPPS e passível de compensação, pendente para 
análise em 2023 de 127 processos para conclusão da 
ação prevista no Plano Plurianual. Ressaltou a 
necessidade de aprimoramento do fluxo de cobrança 
de recebimento indevido. Quanto ao recenseamento 
previdenciário dos servidores efetivos ativos, foi 
contratada em 2022 a plataforma que possui teste 
previsto para janeiro de 2023 e ressaltou a 
necessidade de criação de uma Comissão para 
realizar o planejamento e gestão da execução do 
Recenseamento Previdenciário dos servidores ativos, 
a qual deverá ser composta por Ana Clara Almeida, 
Doranei Dantas e Isis Lobo como representantes do 
ISSM. Ponderou sobre a necessidade de realizar o 
controle da taxa administrativa com parâmetros 
específicos previstos na Portaria MTP nº 1.467, de 02 
junho de 2022, uma vez que não foi possível colocar 
no sistema contábil de forma automatizada, o controle 
deve ser feito em planilha, devendo observar cada um 
dos diferentes limites da taxa administrativa e não 
apenas o limite total. O diretor de Administração e 
Finanças, Ernani Sena, sugeriu que o Instituto use o 
Plano Bimestral de Aplicação (PBA). Ao retomar a 
palavra, Ana Clara ressaltou a importância da 
elaboração do Plano Anual de Contratações. Disse 
que a elaboração do programa de reestruturação física 
do ISSM está em andamento, bem como a 
implementação de soluções efetivas para digitalização 
do ISSM. A contratação de nuvem, e-mail e workspace 
também está em andamento, com termos de 
referência prontos, devendo o edital ser lançado em 
janeiro. Pontuou a necessidade de contratação de 
auditoria para a renovação do Pro-Gestão. Com a 
palavra, Ernâni perguntou o que seria o principal 
requisito para o nível III, ao que Ana Clara respondeu 
que seria a realização do Censo com alcance de, pelo 
menos, 80% dos servidores. Ernâni sugeriu iniciar 
pelas Secretarias menores e por último as maiores, o 
que foi corroborado pelos demais. Ao retomar a 
palavra, Ana Clara verificou que as ações relacionadas 
ao Comitê de Investimentos estão concluídas em sua 
maioria, sendo a revisão dos manuais reprogramada 

para 2023. Observou que a Cartilha Previdenciária 
deverá ser revista após a atualização da Legislação, 
prevista para discussão na Câmara em janeiro desse 
ano. Pontuou que a Controladoria implementou o 
modelo de relatório de conformidade de 
procedimentos e que em 2023 já está previsto o envio 
trimestral para a Diretoria Executiva. Disse que é 
necessário a continuidade da implementação das 
ações relacionadas à Política de Segurança da 
Informação, que serão possíveis após as 
implementações das soluções tecnológicas 
contratadas e demais previstas. Resslatou a 
necessidade de revisar o Código de Ética e promover 
ações educativas sobre o assunto, uma vez que são 
requisitos do nível III do Pro-Gestão. Citou que no 
quesito melhoria da comunicação institucional foi 
retomada a publicação do Comunica ISSM, o 
calendário mensal de programação interna e a 
contratação de novo site, cuja publicação deve ser 
feita no mês de janeiro. Encerrou a apresentação, 
informando que a discussão sobre o Planejamento 
Estratégico 2023 será retomada na próxima reunião 
da Diretoria Executiva.  Em seguida, a diretora 
superintendente e presidente da reunião, DANIELE DA 
NÓBREGA FURTUNATO, encerrou a reunião 
agradecendo a presença e a participação de todos. E 
não havendo nada mais passível de registro, eu, RITA 
DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
66/2022, de 12 de setembro de 2022, lavrei a presente 
ata de reunião que vai por mim e pelos demais 
assinada. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 1ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 
ISSM DO ANO DE 2023 

 

O Superintendente do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições e considerando as disposições do art. 81 e 82 da 
Lei Nº 1644/2020, convoca o Conselho Administrativo e 
Previdenciário designado pelo Decreto 7109/19, de 04 de 
julho de 2019 e alterações posteriores, para se reunir, 
ordinariamente, no dia 28 de fevereiro de 2023, às 10 horas, 
com a presença da maioria absoluta dos seus membros, 
reunião que será realizada por vídeo conferência, mediante a 
utilização da plataforma digital Google Meet com acesso 
pelo link https://meet.google.com/zws-wvvz-ycc ,para deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1) Avaliação dos Resultados das 
Iniciativas de 2022 do Planejamento Estratégico; 2) 
Aprovação das Iniciativas de 2023 do Planejamento 
Estratégico; 3) Aprovação das Ações de Diálogo de 2023 do 
Programa de Educação Previdenciária; 4) Aprovação das 
Ações de Capacitação de 2023 do Programa de Educação 
Previdenciária; 5) Aprovar o Cronograma e Plano de Trabalho 
de 2023 do Conselho Administrativo e Previdenciário; 6) 
Posse do representante, titular e suplente, do  Sindicato; 7) O 
que ocorrer. Os conselheiros que tiverem qualquer dificuldade 
para acessar a referida plataforma digital deverão fazer 
contato prévio com a Ouvidoria do ISSM pelo telefone (71) 
98241-6829, a fim de que sejam assegurados os meios de 
participação a todos os conselheiros. 
 

Camaçari-BA, 15 de fevereiro de 2023. 
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO  
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

https://meet.google.com/zws-wvvz-ycc
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