
 

LEI Nº 1796/2023 
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Acrescentar ao Anexo IV da Lei n 
1.317/2013, as atribuições dos cargos 
Assessor Legislativo II e Assessor 
Legislativo III. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica acrescentado ao anexo IV, Lei n. 1.317 de 
30 de dezembro de 2013, a seguinte redação: 
 

ASSESSOR LEGISLATIVO II 
ATRIBUIÇÕES 
Cooperar no exame e encaminhamento dos 
assuntos administrativos e operacionais; transmitir 
as determinações do setor; cumprir e fazer 
cumprir as  normas e procedimentos administrativos 
estabelecidos; auxiliar na organização e controle do 
fluxo de informações e documentos da 
Administração; colaborar na integração e 
desenvolvimento das equipes de trabalho; 
auxiliar na elaboração e análise de estudos e 
outros documentos; cooperar na execução de 
planos, programas e projetos; participar e auxiliar 
na realização de ações e projetos;  

 
REQUISITOS 
Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
gozar de direitos políticos; estar em dia com as 
obrigações militares, se do sexo masculino; estar 
em dia com as obrigações eleitorais; ter idade 
mínima de 18 anos e ensino médio completo. 
 
ASSESSOR LEGISLATIVO III  
ATRIBUIÇÕES 
Propor as medidas que julgar convenientes para o 
aperfeiçoamento das ações da Administração; 
apoiar e assessorar o superior hierárquico no 
exercício de suas atribuições; exercer as funções 
delegadas pelo superior hierárquico, inclusive de 
representação externa; prestar apoio a tomadas 
de decisões; atuar como articulador e difusor de 
informações, assegurando a qualidade, 
segurança e credibilidade da comunicação 
interna; prestar esclarecimentos e orientar sobre 
assuntos de natureza estratégica; elaborar e 

analisar estudos, projetos, relatórios e outros 
documentos de caráter administrativo solicitado 
pelo superior hierárquico; participar e auxiliar na 
realização de reuniões e outros encontros de 
trabalho; manter contatos internos e externos; 
 
REQUISITOS 
Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
gozar de direitos políticos; estar em dia com as 
obrigações militares, se do sexo masculino; estar 
em dia com as obrigações eleitorais; ter idade 
mínima de 18 anos e ensino médio completo. 
 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor imediatamente após a 
data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 16 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 

 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
 

 

LEI Nº 1797/2023 
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI 
Nº 1756, DE 30 DE JUNHO DE 2022, E A 
REPRISTINAÇÃO DAS LEIS Nº 700, DE 
10 DE OUTUBRO DE 2005 E Nº 1574, DE 
28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° Fica revogada a Lei Municipal nº 1756, de 30 de 
junho de 2022. 
 
Art. 2º Ficam repristinadas as Leis Municipais nº 700, 
de11 de outubro     de 2005 e nº 1574, de 28 de dezembro 
de 2018. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 16 DE 
FEVEREIRO DE 2023. 

 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 
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PORTARIA Nº 012/2023 
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização 
– TLL à empresa TS COLLECTION NCL 
COMERCIAL LIMITADA, e dá outras 
Providências. 

 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 
da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
Processo Administrativo Digital nº 04120/2023, de 24 de 
janeiro de 2023. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Licença de Localização – TLL à empresa TS 
COLLECTION NCL COMERCIAL LIMITADA, 
estabelecida à Av. Tiradentes, nº 33, loja 03, Bairro: Vila 
de Abrantes, Camaçari/BA, CEP: 42.827-762, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 37.530.822/0001-94, inscrição 
mobiliária nº 041347001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 
1.101, de 13 de setembro de 2010, nos seguintes 
moldes: 
 
I. Isenção de110% da TLL; 
II. Isenção de110% da TFF para os exercícios de 2023 
e todo o exercício de 2024; 
III. Isenção de 50% da TFF, a partir do exercício de 

2025. 
 
Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida. 
 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 24 de 
janeiro de 2023, data do requerimento, conforme 
estabelece o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE FEVEREIRO 
DE 2023. 

 
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES 

SECRETÁRIO DA FAZENDA  
 
 

 
 

 
 
 

PORTARIA N.º 37/2023 
19 DE JANEIRO DE 2023 

 
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo 
o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro 
de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 
27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, 
de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
00123.22.09.743.2023, de 11 de janeiro de 2023,  
 

RESOLVE 
 
Art. 1.º Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (um) ano, à 
ULTREIA INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 47.201.691/0001-55, para a implantação de um 
empreendimento do tipo Condomínio de Galpões, numa 
área total do terreno de 116.090,19 m², Rodovia BA-535 – 
Via Parafuso, Camaçari - Bahia, inserido na poligonal da 
ZEC 4 - ZONA DE EXPANSÃO CONTROLADA 4, e na 
Macrozona CA-ZU.1 - Camaçari-Sede, conforme Lei 
Municipal n° 866/2008 e Lei Municipal n° 913/2008, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I – realizar a atividade de 
supressão da vegetação com equipe técnica capacitada e 
obedecendo às medidas de segurança pertinentes, 
portando cópia da Autorização de Supressão da Vegetação; 
II – empilhar e acomodar na área do empreendimento as 
toras e lenhas (que não forem utilizados na fase de 
construção do empreendimento), nos limites do imóvel e 
procurar orientação da CPA/SEDUR sobre o destino a ser 
dado a este material; III – exclui-se desta autorização a 
vegetação dos fragmentos florestais de Mata Atlântica em 
estágio médio de regeneração, bem como, a vegetação 
localizada nas áreas verdes do empreendimento 
estabelecidas pela Análise de Orientação Prévia - AOP Nº 
030/2021 de 29.06.2021, mantendo intacta a cobertura 
vegetal que compõe as Áreas de Preservação Permanente 
– APP inseridas e que limitam a área do empreendimento; 
IV – apresentar, num prazo de 60 (sessenta) dias o Plano 
de Manejo da Fauna Silvestre, aprovado pelo órgão 
ambiental competente, para área requerida; V – realizar o 
resgate da flora nativa conforme especificação: a) plântulas; 
b) indivíduos com cerca de 50cm de altura; VI – produzir e 
manter 150 mudas de espécies nativas do Bioma Mata 
Atlântica com tipologia de Floresta Ombrófila Densa, com as 
plântulas resgatadas e mudas produzidas a partir da 
germinação de sementes coletadas na área e entorno do 
empreendimento, e utilizá-las no paisagismo e área verde 
do empreendimento, bem como, se necessário for, utilizá-
las na área de influência direta do empreendimento; VII – 
apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto 
paisagístico e levantamento das espécies arbustivas e 
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herbáceas com avaliação do potencial paisagístico das 
espécies; VIII – implantar o paisagismo, aprovado pela 
SEDUR, utilizando de espécies nativas autóctones e 
indivíduos vegetais resgatados na área do empreendimento;  
IX - acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, 
em área adequada para processamento em composto 
vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, no 
enriquecimento do solo da área verde e na execução do 
projeto de paisagismo; X – empilhar e acomodar na área do 
empreendimento as toras e lenhas (que não forem 
utilizados na fase de construção do empreendimento), nos 
limites do imóvel e procurar orientação da CPA/SEDUR 
sobre o destino a ser dado a este material;  XI – todos os 
indivíduos da espécie Syagrus coronata (Licurioba) que 
ocorram na poligonal da supressão de vegetação do 
empreendimento deverão ser quantificados e 
transplantados, conforme Lei nº 13.908/2018, após a 
execução do transplantio enviar à CLA/SEDUR relatório 
informando a localização georreferenciada dos indivíduos 
transplantados; XII - dar ciência do início dos trabalhos de 
supressão de vegetação à CLA/SEDUR; XIII - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia de Projeto Nº 030/2021 de 
29.06.2021, emitida por esta SEDUR, XIV - após o término 
das atividades de supressão, deverá ser encaminhado à 
CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo 
registros fotográficos da vegetação efetivamente suprimida 
e a comprovação da utilização do material vegetal, da 
destinação do material lenhoso, do afugentamento da fauna 
e do resgate da flora.  
 
Art. 2° O rendimento de material lenhoso total foi estimado 
18,90 m³; 
 
Art. 3º Esta Autorização está vinculada à ANÁLISE DE 
ORIENTAÇÃO PRÉVIA DE PROJETO (AOP) Nº 61.2022 
de 07/11/2022; 
 
Art. 4º Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, sujeitando
-se o transporte ao Art. 144 da mesma. 
 
Art. 5° É considerada infração ambiental passível de multa 
e revogação da autorização ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações. 
 
Art. 6° Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR. 
 
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 19 DE 
JANEIRO DE 2023. 
 

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO  
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 

 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE 

 
 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, através da 
Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 003/2023, 
de 07 de fevereiro de 2023, publicada no Diário oficial do 
Município, edição nº 2087, de 09 de fevereiro de 2023, em 
respeito ao art. 7º, § 1º da Lei Municipal nº 1.017 de 16 de 
Outubro de 2009 que reorganizou o Conselho Municipal da 
Cultura, ao art. 5º, §1º da Resolução nº 01 de 25 de maio 
de 2011 que dispõe sobre o regimento interno do Conselho 
Municipal da Cultura, do Decreto nº 6804 de 30 de 
novembro de 2017 e considerando a necessidade de se 
realizar nova Assembléia para eleição suplementar para o 
Conselho Municipal da Cultura de Camaçari, para 
preenchimento das cadeiras para titular e suplentes 
ficaram em aberto na eleição geral realizada em 30 de 
novembro de 2022, possibilitando, assim, o pleno 
funcionamento do órgão, convoca, para o dia 29 de abril 
de 2023, das 9 às 17 horas, ASSEMBLEIA para 
realização de eleição SUPLEMENTAR dos membros, 
titulares e suplentes, representantes da sociedade civil que 
comporão o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari, 
até o término do presente mandato, triênio 2022/2025, nos 
seguintes segmentos:  
 
I- TEATRO E CONGÊNERES - Suplente; 
 
II- DANÇA E CONGÊNERES – Titular e Suplente; 
 
III- PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL) 
- Suplente; 
 
IV- ARTES VISUAIS E ARTESANATO – Suplente e 
 
V- PRODUTORES CULTURAIS - Suplente    
 
Cada segmento da sociedade civil que disputa um assento 
no Conselho Municipal da Cultura de Camaçari está 
devidamente definido no anexo I do presente Edital. 
 
1 DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
1.1 As inscrições de candidatura para a eleição 
extraordinária do Conselho Municipal da Cultura de 
Camaçari ocorrerão no período de 23 de fevereiro de 2023 
a 10 de março de 2023. 
 
1.2 O cadastramento dos candidatos ocorrerá na sede da 
Secretaria Municipal da Cultura, situada na Cidade do 
Saber, Rua do Telégrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-
Bahia e deverão ser efetivadas pessoalmente, através do 
preenchimento e assinatura de formulário apropriado, 
contido no anexo II do presente edital, bem como da 
apresentação da documentação exigida para o seu 
deferimento. 
 
1.3 São elegíveis a membros do Conselho Municipal da 
Cultura de Camaçari, os candidatos da sociedade civil nas 
áreas artísticas culturais estabelecidas no preâmbulo do 
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presente Edital e com atuação comprovada no município 
de Camaçari, que atendam aos seguintes requisitos: 
a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;  
b) ser reconhecido pela comunidade local como 
participante, organizador, produtor ou incentivador da 
cultura;  
c) ter atuação comprovada em atividades culturais; 
d) não estar vinculado, a qualquer título, à Secretaria 
Municipal de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Turismo, Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de 
Governo, Secretaria de Desenvolvimento Social, ao 
Legislativo Municipal, Comitê de Fomento Industrial de 
Camaçari – COFIC e à Associação Comercial e 
Empresarial de Camaçari – ACEC. 
 
1.4 Os Candidatos deverão declarar não serem detentores 
de Cargo em Comissão no Município ou de mandato 
eletivo junto ao Poder Legislativo. 
 
1.5 É considerado válido o formulário de cadastramento 
preenchido completamente correto, tendo em anexo a 
documentação exigida neste regulamento. 
 
1.6 Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com 
pendência de documentação. 
 
1.7 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins 
desta eleição, cadastramento de inscrições de 
candidaturas, após o prazo estipulado neste Edital. 
 
1.8 As inscrições de candidaturas, que atendam a todos os 
requisitos definidos no regulamento constante do presente 
Edital, serão homologadas e as respectivas listas serão 
divulgadas pela Comissão Eleitoral, devendo, também, ser 
publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas em 
locais visíveis e de fácil acesso ao público, a partir do dia 
14 de março de 2023. 
 
1.9 Cada candidato poderá concorrer a somente uma das 
vagas e cada eleitor somente poderá votar em um 
candidato do segmento em que se cadastrou. 
 
1.10 Questionamentos em relação às listas de 
candidaturas inscritas, bem como possíveis pedidos de 
impugnação, deverão ser protocolados perante a 
Comissão Eleitoral, localizada nas dependências da 
Secretaria da Cultura, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 03 
(TRÊS) dias a partir da divulgação das referidas listas, no 
mesmo horário destinado às inscrições, sendo 
considerados, de imediato, como intempestivos os 
questionamentos e/ou pedidos de impugnação 
apresentados fora deste prazo. 
 
1.11 A comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os 
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata o 
item anterior, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 02 (DOIS) 
dias imediatamente posteriores ao fim do prazo para 
apresentação dos possíveis questionamentos e 
impugnações, devendo divulgar o seu resultado no Diário 
Oficial do Município e em local de fácil acesso e de 
visibilidade ao público. 
 
2 DAS INSCRIÇÕES DOS ELEITORES 
 
2.1 O cadastramento de eleitores para a eleição 

extraordinária do Conselho Municipal da Cultura de 
Camaçari ocorrerá no período de 23 de março a 7 de abril 
de 2023. 
  
2.2 O cadastramento dos eleitores ocorrerá na sede da 
Secretaria Municipal da Cultura, situada na Cidade do 
Saber, Rua do Telégrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-
Bahia e deverão ser efetivadas pessoalmente, através do 
preenchimento e assinatura de formulário apropriado, 
contido no anexo III do presente edital, bem como da 
apresentação da documentação exigida para o seu 
deferimento. 
 
2.3 São considerados aptos para votar, eleitores da 
sociedade civil que atuem nas áreas artísticas culturais 
estabelecidas no preâmbulo do presente Edital e com 
atuação comprovada no município de Camaçari, que 
atendam aos seguintes requisitos: 
a) ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;  
b) ser reconhecido pela comunidade local como 
participante, organizador, produtor ou incentivador da 
cultura;  
c) ter atuação comprovada em atividades culturais; 
 
2.4 Os eleitores deverão declarar não serem detentores de 
Cargo em Comissão no Município ou de mandato eletivo 
junto ao Poder Legislativo. 
 
2.5 Todos os eleitores deverão se cadastrar e ter suas 
inscrições homologadas pela comissão eleitoral, fazendo 
prova de estarem ligados à área cultural que pretendem 
votar. 
 
2.6 É considerado válido o formulário de cadastramento 
preenchido completamente correto, tendo em anexo a 
documentação exigida neste regulamento. 
 
2.7 Em nenhuma hipótese haverá cadastramento com 
pendência de documentação. 
 
2.8 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, para fins 
desta eleição, cadastramento de eleitores, após o prazo 
estipulado neste Edital. 
 
2.9 As inscrições de eleitores, que atendam a todos os 
requisitos definidos no regulamento constante do presente 
Edital, serão homologadas e as respectivas listas serão 
divulgadas pela Comissão Eleitoral, devendo, também, ser 
publicadas no Diário Oficial do Município e afixadas em 
locais visíveis e de fácil acesso ao público, a partir do dia 
10 de abril de 2023. 
 
2.10 Questionamentos em relação às listas de eleitores 
inscritos, bem como possíveis pedidos de impugnação, 
deverão ser protocolados perante a Comissão Eleitoral, 
localizada nas dependências da Secretaria da Cultura, no 
prazo, IMPRORROGÁVEL, de 03 (TRÊS) dias a partir da 
divulgação das referidas listas, no mesmo horário 
destinado às inscrições, sendo considerados, de imediato, 
como intempestivos os questionamentos e/ou pedidos de 
impugnação apresentados fora deste prazo. 
 
2.11 A comissão Eleitoral deverá deliberar e julgar os 
questionamentos e pedidos de impugnação de que trata o 
item anterior, no prazo, IMPRORROGÁVEL, de 02 (DOIS) 
dias imediatamente posteriores ao fim do prazo para 
apresentação dos possíveis questionamentos e 
impugnações, devendo divulgar o seu resultado no Diário 
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Oficial do Município e em local de fácil acesso e de 
visibilidade ao público. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS 
 
3.1- No ato de inscrição deverão ser apresentados os 
documentos abaixo relacionados:  
 

3.1.1- Cópia e original de documento oficial de 
identificação com fotografia; 
 
3.1.2- Cópia e original de comprovante de residência 
que demonstre a sua permanência no Município há, 
no mínimo, 2 (dois) anos (faturas de água, luz, 
telefone, contrato de locação de imóvel com firma 
reconhecida, correspondência de instituição 
bancária/financeira, documentos ou correspondência 
expedida por órgãos oficias das esferas municipal, 
estadual ou federal).  
 
3.1.3- Prova de atuação artística ou reconhecimento 
de atividade cultural, que pode se dar por qualquer 
um dos seguintes documentos emitidos nos últimos 
3 (três) anos antes do ato de inscrição: matérias de 
jornal ou em internet, atestados emitidos por 
instituições públicas (à exceção dos previstos no 
item 2.1.4) e privadas, certificados ou declarações 
de reconhecimento da atividade cultural assinado 
por no mínimo 30 pessoas, certificados ou 
declarações de reconhecimento da atividade cultural 
por Mestres ou Doutores em Cultura nos seus 
respectivos segmentos.  
 
3.1.4- Atestados oriundos de equipamentos públicos 
ligados à Secretaria Municipal de Cultura de 
Camaçari não serão permitidos.  

 
4. DA ELEIÇÃO E DO PROCEDIMENTO ELEITORAL 
 
4.1- Serão eleitos, para representação nos segmentos, os 
conselheiros titulares e suplentes cujas cadeiras 
apresentem a necessidade de complementação, como 
prevê o presente Edital.  
 
4.2- A Secretaria de Cultura de Camaçari disponibilizará, 
para o cumprimento deste Edital, a necessária 
infraestrutura e os recursos, materiais e humanos, 
necessários para a organização da eleição suplementar, 
desde o cadastramento até a apuração dos votos, bem 
como os impressos oficiais padronizados das atas, dos 
envelopes para lacrar os votos e as cédulas.   
 
4.3- A eleição se dará no dia 29 de abril de 2023, no 
período ininterrupto compreendido entre 09 e 17 horas, na 
Cidade do Saber, situada na rua do Telégrafo, s/n, Bairro 
do Natal, Camaçari-BA. 
 
4.4- As Mesas Diretoras do processo eleitoral serão 
compostas por Presidente, um Secretário e um mesário, 
designados entre os servidores da Secretaria Municipal de 
Cultura, em número suficiente para viabilizar a realização 
da eleição, tendo as seguintes atribuições: 
I- cumprir e fazer cumprir as disposições legais referentes 
ao processo eleitoral; 
II– garantir o sigilo do voto e sua livre manifestação; 
III– coibir a interferência de terceiros ao ato de votação; 
IV- tomar providências de ordem interna para o bom 

andamento do pleito; 
V– resolver as questões incidentais; 
VI– receber e autuar impugnações, protestos e 
reclamações em geral e encaminhá-los à Comissão 
Eleitoral; 
 
4.5- Durante o pleito, também compete à Comissão 
Eleitoral: 
I– instalar, dirigir e fiscalizar os trabalhos eleitorais; 
II– Receber as urnas, conferir os votos e os apurar, depois 
de encerrado o processo de votação; 
III– lavrar a ata de eleição, indicando claramente, o 
resultado com o respectivo número de votos dados a cada 
um dos votados, por ordem decrescente, para Conselheiro, 
e lançando, a seguir as ocorrências ou esclarecimentos 
que entender dignos de registro; 
IV– conferir a ata de eleição, assiná-la juntamente com os 
demais eleitores credenciados, convocados no momento 
da eleição, e efetuar a sua leitura integral e pública; 
V– concluir e encerrar os trabalhos, entregando de 
imediato, à Secretaria Municipal de Cultura de Camaçari, 
mediante protocolo, todo o material utilizado e produzido 
no decurso do processo eleitoral; 
 
4.6- A cédula de votação conterá espaço com o nome civil/
nome artístico do candidato ao cargo de conselheiro, 
cabendo ao eleitor assinalar livre e corretamente o 
candidato de sua preferência, no segmento em que se 
cadastrou para votar;  
 
4.7- Os votos, em cada segmento, serão secretos, 
assinalados devidamente e devem ser depositados em 
urna própria, designada para o mesmo.  
 
4.8- O voto é secreto e deverá ser exercido pessoalmente, 
devendo o eleitor, no momento da votação, apresentar 
documento oficial de identificação com foto, efetivar o seu 
voto e em seguida assinar a lista de votação. 
 
4.9- Será considerado NULO, o voto rasurado, ilegível, que 
assinale mais de um candidato para o mesmo segmento, 
ou que, por qualquer modo, impeça sua aferição. Será 
considerado EM BRANCO, o voto que não indicar um 
candidato e ABSTENÇÃO a ausência de eleitor cadastrado 
no processo de votação. 
 
4.10- A apuração dar-se-á nas dependências da Cidade do 
Saber, mesmo local onde se realizará o pleito, logo depois 
de encerrada a votação de todos os eleitores cadastrados, 
dentro do período definido no item 3.3 do presente Edital. 
I– O período de votação estipulado no item 3.3 pode ser 
ultrapassado no caso de ainda existirem eleitores na fila, à 
espera de votar. 
 
4.11- Será declarado eleito o candidato que obtiver a 
maioria simples dos votos válidos em seu segmento. 
 
4.12- Em caso de empate será declarado eleito o 
candidato com maior tempo de atuação no respectivo 
segmento ou na área cultural, no município de Camaçari, 
conforme se ateste nos documentos entregues no 
momento da inscrição do candidato. Persistindo o empate, 
será considerado eleito o candidato com a idade mais 
elevada. 
 
4.13- Os recursos contra o resultado deverão apontar 
alguma irregularidade no procedimento de votação, 
fundamentados e apresentados por eleitores e candidatos 
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na Secretaria da Cultura, Cidade do Saber, Rua do 
Telégrafo, S/N, bairro do Natal, Camaçari-BA, no prazo 
máximo e improrrogável de até 05 (cinco) dias após a 
divulgação do resultado da eleição. 
 
4.14- No caso de fornecimento, pelo Conselheiro Titular 
eleito, de informação falsa ou na hipótese de ocorrência 
de impedimento absoluto ou temporário, será o mesmo 
destituído, assumindo em seu lugar o respectivo 
Suplente. Nesta situação, o terceiro candidato 
classificado na votação assumirá a respectiva suplência 
e assim sucessivamente, quando da constatação do 
mesmo fato (impedimento absoluto ou temporário, ou 
informação falsa de suplentes);  
 
4.15- Caso inexistam candidatos suficientes para 
viabilizar o preenchimento das 2 (duas) vagas no 
Conselho (titular e suplente) a que determinado 
segmento tenha direito, será mantida a vacância da 
função (titular e/ou suplente) e realizado novo processo 
de eleição para o suprimento da vaga;  
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
5.1- Os casos omissos relativos a todo processo 
eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  
 
5.2- Todos os recursos serão julgados pela Comissão 
Eleitoral. 
 
5.3- A tentativa de fraude ao processo eleitoral poderá 
configurar crime contra a Administração Pública e será 
comunicada imediatamente à autoridade policial 
competente, assim como ao Ministério Público para a 
promoção da ação penal cabível. 
 
Camaçari-BA, 14 de fevereiro de 2023 

 
MÁRCIA NORMANDO TUDE 
SECRETÁRIA DA CULTURA 

 
ANEXO I 

DEFINIÇÕES 
 

DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS CULTURAIS PARA 
COMPOSIÇÃO DAS VAGAS NO CONSELHO DE 
CULTURA  
 
I- TEATRO E CONGÊNERES: é uma forma de arte em 
que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma 
história ou atividades para o público em um 
determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de 
situações improvisadas, de diretores e técnicos, o 
espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação 
e despertar sentimentos no público.  
 
II- DANÇA E CONGÊNERES: caracteriza-se pelo uso 
do corpo seguindo movimentos previamente 
estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança 
livre).  
 
III- PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E 
IMATERIAL): preservação de bens de relevância 
histórica, artística, arquitetônica, paisagística, 

arqueológica, etnográfica e etnológica; conjunto de 
manifestações folguedos populares e congêneres, 
materiais e simbólicas, transmitida de geração a 
geração, traduzindo conhecimento, usos e costumes.  
 
IV- ARTES VISUAIS E ARTESANATO:  
Artes Visuais: linguagem artística que compreenda 
artes plásticas, gráficas, fotografia e congêneres;  
Artesanato: arte de confeccionar peças e objetos 
manufaturados, não seriados e em pequena escala, 
sem auxílio de máquinas sofisticadas de produção.  
 
V- PRODUTORES CULTURAIS: o produtor cultural é 
designado para a criação e organização de projetos e 
produtos artísticos e culturais, tais como espetáculos de 
teatro, música e dança. Ele também atua em produções 
cinematográficas e televisivas, festivais, mostras e 
eventos. O trabalho vai desde o desenvolvimento, 
planejamento e a execução, cuidando de todas as 
etapas do processo, da captação de recursos à 
realização final. Pode trabalhar tanto com artistas 
quanto em organizações e empresas voltadas para a 
área cultural.  
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

 

 
 

NOME  
COMPLETO: 

  

NOME ARTÍSTICO 
(OPCIONAL): 

  

SEGMENTO QUE 
CONCORRERÁ: 

  

 
  

ÓRGÃO  
EXPEDIDOR: 

  

TIPO DO  
DOCUMENTO: 

  
DATA DE 
EXPEDIÇÃO: 

  

ENDEREÇO:   

BAIRRO:  CEP:   

EMAIL:   

TELEFONE 1:   TELEFONE 2:   

BREVE CURRÍCULO 

 

Requeiro minha inscrição como representante da Sociedade Civil no segmento acima informa-
do, na condição de candidato a uma cadeira de Conselheiro, no Conselho Municipal de Cultu-
ra, assumindo a responsabilidade, inclusive criminal, pela veracidade das informações por mim 
prestadas e documentos apresentados.  
 
 
Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________ 
 
 

____________________________________________________________  
Assinatura Candidato  
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR 

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2023-2025 
 

 
 
 
 

  RESOLUÇÃO Nº 04/2023 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº 7749 de 20 de 
abril de 2022 e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de concurso 

RESOLVE 
 

Art. 1º -  Encaminhar para publicação na imprensa oficial 
os extratos da homologação e do contrato do proponente 
credenciado no Edital de Credenciamento. 

 
Publique-se e cumpra-se.  
 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA 
VICE-PRESIDENTE DA CEASC 

 
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - 
A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física EUDES 
PEREIRA DA SILVA, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - CEASC - OBJETO: Credenciamento para fins 
de eventual e futura contratação de serviços artísticos e 
culturais visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em eventos 
realizados pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 
13/02/2023. MÁRCIA NORMANDO TUDE. 
CONTRATO Nº  0047/2023. CONTRATADO: EUDES 

NOME COMPLETO:  

NOME ARTÍSTICO 

(OPCIONAL): 
 

SEGMENTO QUE IRÁ 

VOTAR: 

(   ) TEATRO E CONGÊNERES;  

(   ) DANÇA E CONGÊNERES;  

(   ) PATRIMÔNIO CULTURAL (MATERIAL E IMATERIAL);  

(   ) ARTES VISUAIS E ARTESANATO;  

(   ) PRODUTORES CULTURAIS; 

 
 

ÓRGÃO 

EXPEDIDOR: 
 

TIPO DO 
DOCUMENTO: 

 
DATA DE 

EXPEDIÇÃO: 
 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

EMAIL:  

TELEFONE 1:  TELEFONE 2:  

Requeiro meu cadastramento na condição de eleitor, em virtude da comprovação da minha 
atuação no segmento cultural assinalado acima, assumindo a responsabilidade, inclusive 
criminal, pela veracidade das informações por mim prestadas e documentos apresentados. 
 
 
Camaçari, Bahia _______de _______________ de ____________ 
 
 

____________________________________________________________  
Assinatura Candidato  

PEREIRA DA SILVA. Credenciamento 001/2021. Objeto: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O valor do contrato 
é de  R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta  reais). 
Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; 
Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  13/02/2023. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI. 
 

 
 
 

 
 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIA PGM Nº 06/2023 
 

Concede férias aos Procuradores do 
Município que especifica e designa 
Procurador do Município para exercício de 
substituição nos termos do art. 29-A da Lei 
Municipal nº 1.443/2016. 

 
CONSIDERANDO a previsão constante do art. 7º, VIII, da 
Lei Municipal nº 1.443/2016; 
 
CONSIDERANDO o quanto estabelece o art. 29-A da Lei 
Municipal nº 1.443/2016 com as alterações da Lei 
Municipal nº 1789/2023; 
 
RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar a 
presente Portaria: 
 
Art. 1º. Ficam concedidas férias aos Procuradores do 
Município relacionados na tabela abaixo pelos respectivos 
períodos também indicados: 

 
 
Art. 2º. A substituição de Bruno Nova Silva será exercida 
pelo Subprocurador-Geral do Município Bruno Helásio 
Amorim de Oliveira, matrícula nº 62774, por todo o 
período das férias acima relacionado. 
 
Art. 3º. Fica designado o Procurador do Município 
Rafael Couto Ribeiro, matrícula nº 63514, para exercer 
a substituição da Procuradora do Município Márcia 
Bittencourt Barbosa Matias por todo o período de suas 
férias. 
 
Art. 4º. Fica designada a Procuradora do Município 
Pamela Conceição Gavazza, matrícula nº 62766, para 
exercer a substituição do Procurador do Município 
Nungi Santos e Santos de 27/02/2023 a 13/03/2023. 
 

NOME DO PROCURADOR MATRÍCULA PEPRÍODO DE FÉRIAS 

BRUNO NOVA SILVA 62967 28/02/2023 A 29/03/2023 

MARCIA BITTENCOURT BARBOSA MATIAS 62603 23/02/2023 A 14/03/2023 

NUNGI SANTOS E SANTOS 62966 27/02/2023 A 28/03/2023 

P
G

M
 

PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 
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Art. 5º. Fica designada a Procuradora do Município 
Maria Clara Araujo Dantas do Bomfim dos Santos, 
matrícula nº 62965, para exercer a substituição do 
Procurador do Município Nungi Santos e Santos de 
14/03/2023 a 28/03/2023. 
 
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Camaçari-BA, 31 de janeiro de 2023. 
 

BRUNO NOVA 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 0164/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA “SOUZA 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA”. 
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 0164/2019, 
firmado originalmente em  04 de março de 2019, 
 conforme objeto retro citado. DO PRAZO:  O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que,  a partir de 04 de março de 
2023, passará a viger até 04 de março de 2024.   DO 
PREÇO:  Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre 
o preço, estipuladas pelo Contrato nº 0164/2019, no 
valor correspondente a R$187.200,00 (cento e oitenta e 
sete mil e duzentos 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 2021; Elemento: 33903902 
e Fonte: 15000000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em plena vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento.   DA ASSINATURA: Camaçari-BA,  09 
de fevereiro de 2023. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SOUZA TRANSPORTES 
E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CONTRATADA.   
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

§ 8º 

 
 

 
 

EDNALVA FAUSTINO DA CUNHA, cônjuge, 
instituído pelo ex-segurado WILSON LUIZ DA CUNHA, 
matrícula 8350, falecido em 18 de dezembro de 2022

 

 

 

 

 
 

 
 

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
DORANEI DANTAS COSTA 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 
 
 

 
 

 

§ 8º 

 
 

 
 

ROSALINDA MARTINS SILVA, cônjuge, 
instituído pelo ex-segurado RAIMUNDO BARBOSA DA 
SILVA, matrícula 184, falecido em 19 de dezembro de 
2022

 

EXTRATO DE CONTRATO 
E CONVÊNIO 

IS
S

M
 

INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL 
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DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
DORANEI DANTAS COSTA 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 
 
 

 
 

 

§ 8º 

 
 

 
 

, companheira, 
instituído pelo ex-segurado ARIVALDO DE ARAÚJO 
MARTINS, matrícula 120, falecido em 03 de dezembro de 
2022

 

 

 
 

 

 

 
 

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
DORANEI DANTAS COSTA 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02076.07.12.522.2023 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 
 

HOMOLOGO o parecer da Comissão de Licitação e 
ADJUDICO em favor da Empresa C&D Suprimentos de 
Informática, inscrita CNPJ sob nº 42.112.108/0001-16, 
com sede na Avenida Luís Viana Filho, nº 1831, 
Condomínio Shopping Amazonas, Sala 107, Paralela, 
Salvador/Bahia, o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), por estar habilitada e oferecer o menor preço para 
contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de manutenção corretiva e preventiva nos 
equipamentos de informática pertencentes ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, de acordo com 
as quantidades e especificações descritas no termo de 
referência. 
 
Camaçari-BA, 09 de fevereiro de 2023. 

 
DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 

DIRETORA SUPERINTENDENTE 
 
 

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO  
    PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

02076.07.12.522.2023 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 
 

A Diretora Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a contratação da empresa C&D Suprimentos de 
Informática, inscrita CNPJ sob nº 42.112.108/0001-16, com 
sede na Avenida Luís Viana Filho, nº 1831, Condomínio 
Shopping Amazonas, Sala 107, Paralela, Salvador/Bahia, 
com o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
conforme Processo Administrativo nº 
02076.07.12.522.2023, com base no Inciso II, do Artigo 24 
da Lei Federal nº 8.666/93 - Modalidade DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, que teve como objeto a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de 
informática pertencentes ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, de acordo com as quantidades 
e especificações descritas no termo de referência. 
 
DOTAÇÃO: 
Órgão: 08 – Secretaria de Administração 
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais 
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção Serviços Técnicos e 
Administrativos do ISSM 



Natureza da Despesa:  
339030 – Material de Consumo 
339039 – Serviços de Terceiros PJ                                                                               
449052 – Material Permanente 
Fonte: 180200000 – Recursos Vinculados ao RPPS (Taxa 
Administrativa) 
 
Camaçari-BA, 09 de fevereiro de 2022. 

 
DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 

DIRETORA SUPERINTENDENTE 
 
 

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIA Nº 85/2022 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Previdenciário para apurar eventual 
irregularidade ou hipótese de cassação do benefício de 
pensão por morte de titularidade de Alessandre de Jesus 
Barros concedida pela Portaria n. 44/2021 oriunda da 
Processo n. 00132.07.10.372.2021. 
 
Art. 2º. A condução do presente processo ficará a cargo 
da Comissão Permanente de Cassação de Benefícios 
Previdenciários instituída pela Portaria n. 74/2022, que terá 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta 
portaria para conclusão do relatório final. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
Camaçari-BA, em 15 de fevereiro de 2023.  

 
DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO 

DIRETORA SUPERINTENDENTE 
 
 

DESPACHO Nº 07/2023 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 100º, § 2º da Lei 
Complementar nº 1644/2020, publicada no DOM 1559 de 
08/12/2020, fica ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE o 
processo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da 
segurada ANA RITA PAIXÃO DE SANTANA, formulado 
através do processo Administrativo nº 
00150.07.10.390.2021.  
 
Camaçari-BA, 07 de fevereiro de 2023. 
 

DANIELE DA NÓBREGA FURTUNATO 
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

PORTARIA Nº 010/2023 
DE 14 FEVEREIRO DE 2023 

 
Designa servidor para fins de 
fiscalização da execução do Contrato 
Administrativo nº 001/2023 para atender 
as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari/BA e dá outras 
providencias. 

 
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro 
de 2007. 
 
CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007;  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. Designar o servidor MARILTON ALVES 
FALCÃO, mat. 1015207, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari/
BA: 
 

I – CONTRATO Nº 001/2023, Aquisição de 
dispositivos auxiliares de sinalização viária 
(cones, conão, barreira pantográfica, balizador e 
etc), para atender às necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari. 

 
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir o titular especificado no 
inciso anterior, o servidor EDSON ROBERTO GOMES 
DA SILVA, mat. 101313. 
 
Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de 
fevereiro de 2023. 

 
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE FEVEREIRO 
DE 2023. 

 
ALFREDO BRAGA DE CASTRO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

 
A LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI – LIMPEC torna 
público para conhecimento dos interessados que foi 
FRACASSADO o PREGÃO N.º 002/2023 (PRESENCIAL) – 
LIMPEC, cujo objeto é a Aquisição de caixas estacionarias de 
5m³ para acondicionamento de entulhos, resíduos industrial, 
ordinário e outros, fabricada de acordo com as normas da 
ABNT – NBR 14728/2005, para atendimento da área 
comercial dos contratos com as empresas do pólo 
petroquímico de Camaçari, outros municípios, empresas da 
região metropolitana, pessoas física. Camaçari, 14/02/2023. 
Wadna Cheile Melo da Costa – Pregoeira da CPL. 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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