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LEI Nº 1347/2014
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a mudança da nomenclatura 
da Praça do Jacaré em Monte Gordo e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber 
que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o 
Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura da Praça do Jacaré, 
localizada em Monte Gordo, junto ao Colégio Estadual, 
que passa a ser denominada, “Praça Juvino Gonçalves 
Bispo”.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogados os dispositivos em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1348/2014
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Torna de Utilidade Pública a Associação São 
Lourenço e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber 
que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o 
Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação 
São Lourenço com atuação neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogados os dispositivos em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 

 

LEI Nº 1349/2014
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Altera dispositivos do Código Tributário e de 
Rendas do Município de Camaçari/BA (Lei nº 
1.039, de 16 de dezembro de 2009 e 
consolidações), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, Faz 
saber que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o 
Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Altera o caput do art. 10 da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar a seguinte redação:
“ Art. 10.  A execução de trabalhos de auditoria fiscal será 
precedida de emissão de ordem de   serviço   ou   outro   ato   
administrativo   autorizando   a   execução   de   quaisquer 
procedimentos fiscais, exceto nos casos de extrema urgência, 
tais como flagrante infracional, continuidade de ação fiscal 
iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, nos 
quais adotar-se-ão, de imediato, as providências garantidoras 
da ação fiscal.

Parágrafo único. Revogar o §2°, do art. 10, da Lei 
1.039/2009.

Art. 2° Altera o teor do caput e parágrafos do art. 25, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:
“Art. 25. A concessão de parcelamento suspende a 
exigibilidade  do crédito tributário.
§1° O inadimplemento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou 
alternadas, implica no vencimento antecipado de todas as 
demais.
§2° Poderá o contribuinte requerer o reparcelamento, desde 
que o crédito esteja inscrito em Dívida Ativa.”

Art. 3° Altera o teor dos parágrafos 3° e 4°, do art. 26, da Lei 
1.039/2009, passando os mesmos a constar com o seguinte 
teor: 
“Art. 26. (...)
(...)
§3° Ato do Poder Executivo disciplinará o parcelamento, 
inclusive estabelecendo o valor mínimo de cada prestação, 
que poderá ser diferenciada em função do tributo e de ser 
pessoa física ou jurídica.
§4° Serão cobrados juros de financiamento, amortizado 
anualmente, cujo percentual será definido pelo Poder Público 
Municipal.”

Art. 4° Insere o art. 26-A à Lei 1.039/2009, com o seguinte teor: 
“Art. 26-A. É vedada a concessão de parcelamento de crédito 
relativo a tributo retido na fonte.” 

Art. 5° Altera o caput do art. 28 da Lei 1.039/2009 e revoga 
todos os incisos a ele inerentes, passando o mesmo a constar 
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com o seguinte teor: 
“Art. 28. Fica o Secretário Municipal da Fazenda autorizado a 
promover parcelamento especial em até 120 (cento e vinte) 
prestações mensais e consecutivas, cujas regras e condições 
deverão ser previamente definidas em Ato do Poder 
Executivo.”

Art. 6° Modifica o teor do art. 29 da Lei 1.039/2009, passando 
o mesmo a ter o seguinte teor: 
“Art. 29. Somente será requerida extinção da ação judicial, 
que tenha por objeto crédito parcelado, após a quitação do 
respectivo parcelamento.”

Art. 7° Altera o teor do caput do art. 31 e parágrafos, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:
“Art. 31. O pagamento dos tributos e rendas municipais será 
efetuado mediante guia expedida por sistema eletrônico da 
Secretaria da Fazenda, nas condições e prazos disciplinados 
em ato do Poder Executivo.”
§1° Quando não houver prazo fixado na legislação tributária 
municipal para pagamento, o vencimento ocorrerá:

I – para os tributos, 30 (trinta) dias após a data que se 
considera notificado o sujeito passivo;

II – para as rendas, antecipadamente, à prestação do serviço, 
à utilização ou exploração de serviço público e ao uso de bens 
públicos.
§2° As guias para recolhimentos dos tributos poderão ser 
retiradas pelo contribuinte via web e/ou requisitadas nas 
Centrais de Atendimento (CAM).

Art. 8° Modifica o teor do caput do art. 32 da Lei 1.039/2009, 
passando o mesmo a ter o seguinte teor: 
“Art. 32. O sujeito passivo que deixar de adimplir tributo ou 
rendas, no prazo estabelecido na legislação tributária 
municipal, ficará sujeito à atualização monetária do débito e 
aos seguintes acréscimos legais:”

Art. 9° Altera o inciso I, do art. 35 da Lei 1.039/2009 para fazer 
constar a seguinte redação:
“Art. 35. (...)
I   –   80%   (oitenta por   cento),   se   o   pagamento   total 
ocorrer até 30 (trinta) dias, contados da data da intimação;”

Art. 10 Altera o §2° e acrescenta os parágrafos 5º e 6° ao art. 
52 da Lei 1.039/2009:
“ Art. 52. (...)
(...)
§ 2° O beneficio da isenção começa a vigorar a partir da data 
de saneamento do processo administrativo de requerimento, 
exceto no caso de isenção relativa ao IPTU, que terá vigência 
a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte ao do 
requerimento.
(...)
§ 5° Considera-se saneado o processo quando apresentados 
todos os documentos exigidos para concessão do benefício 
fiscal.
§6° O beneficiário da isenção deverá obedecer as exigências 
legais estipuladas nas respectivas legislações específicas 
para fins de concessão e manutenção de seus benefícios.

Art. 11 Alterar o teor do inciso III, do art. 62 da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar o seguinte teor:
“Art. 62. (...)
III – a fraude, a simulação, dolo e o conluio.” 

Art. 12 Alterar o teor do parágrafo único do art. 93, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:

“Art. 93. (...)
Parágrafo  único.   A   aplicação   dos   fatores   não   poderá   
ensejar   valorização   ou desvalorização superior a 30% 
(trinta por cento).”

Art. 13 Alterar o caput do art. 95, da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar a seguinte redação:
“Art. 95.  O  imóvel  que  possuir  área  de  terreno  excedente  
a  5  (cinco)  vezes, à soma das áreas construídas, coberta  e 
descoberta, fica  sujeito,  na  área  excedente,  à  aplicação  
da  alíquota prevista para terreno sem edificação.” 

Art. 14 Alterar o teor do caput do art. 102, da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar a seguinte redação:
“Art.  102.  O  pagamento  do  imposto  será  feito  na  forma  e  
prazos  definidos  em Regulamento.” 

Art. 15 Alterar o teor do inciso VII, do art. 103, da Lei 
1.039/2009, alterada pela Lei 1.291/2013, para fazer constar o 
seguinte teor:
“ 103. (...)
(...)
VII  – os imóveis residenciais, com padrão construtivo popular, 
de moradia exclusiva do proprietário, cujo valor do imposto 
não ultrapasse 39,41(trinta e nove vírgula quarenta e hum) 
UFM – Unidade Fiscal do Município -;”

Art. 16 Alterar o inciso I, do art. 104, da Lei 1.039/2009, para 
fazer constar a seguinte redação:
“Art. 104. (...)
I – no valor de 157,62 (cento e cinquenta e sete vírgula 
sessenta e dois) UFM – Unidade Fiscal do Município -”

Art. 17 Alterar o inciso I e o parágrafo único, do inciso II, ambos 
do art. 112, da Lei 1.039/2009, para fazer constar a seguinte 
redação:
“Art. 112. (...)
I - 1,0% (um por cento) para as transmissões de imóveis 
populares residenciais;
(...)
Parágrafo único: Comprovando a autoridade tributária, a 
descaracterização do padrão construtivo e a tipologia 
mencionada no inciso I, o contribuinte estará sujeito às 
penalidades previstas nos artigos 62 e 104 desta Lei.” 

Art. 18 Alterar o §5° do art. 125, da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar o seguinte teor:
“ Art. 125. (...)
(...)
§5° Na prestação de serviços a que se referem os subitens 
7.02 e 7.05 da lista de Serviços, anexa a esta lei, a base de 
cálculo é o preço do serviço deduzido do preço dos materiais 
fornecidos pelo prestador do serviço, desde que aplicados e 
incorporados à obra, conforme disposto em regulamento.”

Art. 19 Inserir o §6°, no art. 125, da Lei 1.039/2009, abaixo 
descrito:
“ Art. 125. (...)
(...)
§6° Quando o serviço for remunerado em moeda estrangeira, 
a base de cálculo será obtida pela sua conversão em moeda 
nacional, tomando-se como base a cotação oficial da referida 
moeda no último dia útil do mês da ocorrência do fato gerador.

Art. 20 Modificar o teor do art. 126, §1°, inciso II da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:
“ Art. 126. (...)
§1°(...)
(...)
II – o profissional não liberal, compreendendo todo aquele que, 
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embora não tenha diploma de nível superior, desenvolva 
atividade lucrativa de forma autônoma, que não ultrapasse um 
limite mensal de faturamento de 1.182 (mil, cento e oitenta e 
duas) UFM – Unidade Fiscal do Município -.”
Art. 21 Alterar o art. 129, da Lei 1.039/2009, para fazer constar 
a seguinte redação:
“ Art. 129. Os critérios para aplicação do regime de estimativa 
da base de cálculo deverão ser publicados até um mês antes 
da data final do exercício, para vigência nos exercícios 
seguintes.” 

Art. 22 Alterar o paragrafo único do art. 130, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:
“ Art. 130. (...)
Parágrafo único. A Coordenação Tributária deverá analisar a 
impugnação e responde-la em até 30 (trinta) dias, contados de 
sua interposição.” 

Art. 23 Alterar os incisos I e VII do 139, da Lei 1.039/2009, 
para constar os seguintes termos:
“Art. 139. (...)
I-  a pessoa física ou jurídica tomadora de serviços descritos 
nos incisos I a XX do art. 122 desta lei, além daqueles 
enquadrados nos itens 4 e 5 da lista de serviços anexa.
(...)
VII – os estabelecimentos industriais:
( . . . )
e) eólica;
f) pneumáticos;
g) higiene pessoal e afins.” 

Art. 24 Alterar o art. 139 da Lei 1.039/2009, para inserir o 
inciso XIV abaixo descrito:
“Art. 139. (...)
 (...)
XIV – centros de distribuição e armazenamento de 
mercadorias e produtos.”

Art. 25 Alterar o teor do §3° do art. 139, da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar a seguinte redação:
 “Art. 139. (...)
(...)
§3° No caso do serviço tratar-se de construção civil ou reforma 
previstos nos subitens 7.02 e 7.05, fica autorizado o substituto 
tributário a considerar em até quarenta por cento de dedução 
da base de cálculo, relativo aos materiais fornecidos pelo 
prestador, conforme regulamento.” 

Art. 26 Alterar o teor do art. 140 da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar a seguinte redação:
“Art. 140. O descumprimento, parcial ou integral, da 
responsabilidade do tomador ou intermediário de reter e/ou 
recolher o imposto na fonte, não desobriga o prestador de 
serviços ao recolhimento devido, além de não afastar-lhe da 
aplicação das penalidades previstas nesta Lei, decorrentes do 
não pagamento na data estabelecida do vencimento da 
obrigação.

Art. 27 Alterar o teor do parágrafo único do art. 141, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação:
“ Art. 141. (...)
(...)
Parágrafo único.  O  contribuinte  é  obrigado  a  escriturar 
corretamente sua movimentação econômica, especialmente 
os serviços prestados e tomados no mês de competência.” 

Art. 28 Alterar o teor do 145, da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar a seguinte redação:
“ Art. 145. Integram o documentário fiscal os seguintes 
documentos:

I - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - NFPS
a) Série A;
b) Série B - Simplificada;
II – Nota Fiscal Fatura; 
III – Nota Fiscal Avulsa – NFA;
IV – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;
V - Recibo Provisório de Serviço – RPS;
VI - Cupom Fiscal - CF;
VII - Recibo de Retenção na Fonte - RRF;
VIII – Certificação de Prestação de Serviços Eletrônica – CPS-
e;
IX – Demonstrativo Mensal do ISSQN – DMI-e;
X – Declaração Mensal de Retenção na Fonte do ISSQN 
–DRF-e;
XI - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – 
AIDF-e;
XII – Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições 
Financeiras – DESIF;
XIII – Declaração de Retenção na Fonte de Empresas 
Estrangeiras – DRFEE.” 

Art. 29 Alterar o teor do §2° do art. 147, da Lei 1.039/2009 para 
fazer constar a seguinte redação:
“Art. 147. (...)
(...)
§ 2º Os livros fiscais e os instrumentos auxiliares da escrita 
fiscal devem ser exibidos no prazo e condições definidos no 
Art. 229 desta Lei.”

Art. 30 Alterar o teor do inciso I, do art. 148, da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar a seguinte redação:
“ Art. 148. (...)
(...)
I – o profissional autônomo de nível não superior, desde que 
seu faturamento mensal não exceda 1.182 (hum mil, cento e 
oitenta e dois) UFM (Unidade Fiscal do Município);” 

Art. 31 Alterar a letra “b”, do inciso I e também a letra “a”, do 
inciso II, e demais incisos, todos do art. 149, da Lei 
1.039/2009, para fazer constar a seguinte redação e teor:
“Art. 149. (...)
(...)
I – (...)
b) a falta de retenção e/ou recolhimento de imposto 
devido na fonte, por até 60 (sessenta) dias, após o prazo 
previsto no calendário fiscal;

II – (...)
a) a falta de retenção e/ou recolhimento de imposto 
devido na fonte, por mais de 60 (sessenta) dias, após o prazo 
previsto no calendário fiscal;
III - no valor de 19,70 (dezenove vírgula setenta) UFM – 
Unidade Fiscal do Município -, para cada documento, até o 
limite de 591,09 (quinhentos e noventa e hum vírgula zero 
nove) UFM – Unidade Fiscal do Município - por mês, a:
(...)

IV – no valor de 23,64 (vinte e três vírgula sessenta e quatro) 
UFM – Unidade Fiscal do Município -, para cada documento, 
até o limite de 709,30 (setecentos e nove vírgula trinta) UFM – 
Unidade Fiscal do Município - por mês, a:
(...)

V – REVOGAR

VI – no valor de 39,41 (trinta e nove vírgula quarenta e hum) 
UFM – Unidade Fiscal do Município -, por mês, a entrega ou 
envio de dados imperfeitos: 

a) do Demonstrativo Mensal do ISS – DMI;
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b) da Declaração Mensal de Retenção na Fonte do ISS – DRF;
c) do Certificado de Prestação de Serviços Eletrônica – CPS-e
d) da Declaração Eletrônica de Serviços de instituições 
Financeiras – DESIF;
e) da Declaração de Retenção na Fonte de empresas 
Estrangeiras – DRFEE
f) aqueles enquadrados no regime especial de tributação.

VII – no valor de 78,81 (setenta e oito vírgula oitenta e hum) 
UFM – Unidade Fiscal do Município -, por mês, a entrega ou 
envio de dados incorretos, sempre que presentes as 
agravantes do art. 62:
a) do Demonstrativo Mensal do ISS – DMI;
b) da Declaração Mensal de Retenção na Fonte do ISS – DRF;
c) do Certificado de Prestação de Serviços Eletrônica – CPS-e
d) da Declaração Eletrônica de Serviços de instituições 
Financeiras – DESIF;
e) da Declaração de Retenção na Fonte de empresas 
Estrangeiras – DRFEE
f) aqueles enquadrados no regime especial de tributação.

VIII - no valor de 47,29 (quarenta e sete vírgula vinte e nove)  

UFM – Unidade Fiscal do Município -, por mês, a falta de 
entrega de dados:
a) do Demonstrativo Mensal do ISS – DMI;
b) da Declaração Mensal de Retenção na Fonte do ISS – DRF;
c) do Certificado de Prestação de Serviços Eletrônica – CPS-e
d) da Declaração Eletrônica de Serviços de instituições 
Financeiras – DESIF;
e) da Declaração de Retenção na Fonte de empresas 
Estrangeiras – DRFEE
f) aqueles enquadrados no regime especial de tributação.

IX - no valor de 275,84 (duzentos e setenta e cinco vírgula 
oitenta e quatro) UFM – Unidade Fiscal do Município -, pelo 
não cumprimento das seguintes obrigações:
a) autorização para utilização de equipamento emissor de 
cupom fiscal ou a sua utilização sem lacre e/ou sem etiqueta, 
por equipamento e por estabelecimento;
b) a falta de comunicação à Administração Tributária de 
intervenção técnica no equipamento emissor de cupom fiscal, 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da finalização da 
intervenção, por equipamento ou estabelecimento;
c) a falta de autorização para impressão ou utilização de 
ingressos, ou equivalente, que permitam o acesso a 
espetáculo de diversão pública, por espetáculo ou 
apresentação;
d) a falta de comunicação à Administração Tributária, no prazo 
de 30 (trinta) dias, da perda, extravio, furto ou roubo de 
documento fiscal.”

Art. 32 Inserir os artigos abaixo, relativos às punições em 
casos de omissão, ainda na Seção VIII, do Capítulo III, da Lei 
1.039/2009:
“Art. 149-A. Também caracteriza-se infração a omissão de 
receita tributável pelo ISS, a ocorrência, dentre outras, de 
qualquer das seguintes hipóteses abaixo elencadas, 
consideradas isolada ou conjuntamente, ressalvando-se 
sempre ao sujeito passivo a prova da improcedência da 
presunção:
I - a aferição de receita sem a devida comprovação contábil da 
sua origem;
II - a escrituração de suprimentos sem a respectiva 
documentação comprobatória, com datas, valores, bem como 
as importâncias entregues pelo supridor, comprovada, em 
todo o caso, a disponibilidade financeira do mesmo;
III - a ocorrência de saldo credor nas contas da escrita contábil 
relativas ao ativo circulante ou realizável;
IV - manutenção, nas contas contábeis do passivo, de 
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja 
comprovada;

V - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
VI - a não conciliação entre a movimentação lançada na 
escrita fiscal e/ou contábil da pessoa jurídica e a 
movimentação financeira de suas contas de depósito ou de 
investimento, no que se refere a valores creditados e 
respectivas datas;
VII - a diferença a maior entre o valor da receita de prestação 
de serviços escriturada nos livros contábeis e os declarados 
ou escriturados nos livros fiscais
VIII - a efetivação de pagamento sem a correspondente 
disponibilidade financeira;
IX - qualquer irregularidade verificada em equipamento 
emissor de cupom fiscal;
X - a adulteração de livros ou de documentos fiscais, bem 
como a falsificação destes;
XI - a emissão de documento fiscal consignando preço inferior 
ao valor real da operação;
XII - a prestação de serviços sem a correspondente emissão 
de documento fiscal e sem o respectivo lançamento na escrita 
fiscal e/ou comercial; ou
XIII - quando o contribuinte efetuar a prestação de serviços, 
comprovadamente, sem a determinação do preço ou sob a 
premissa de que tenha sido a título de cortesia;
XIV - quando houver fundada suspeita de que os elementos 
constantes dos documentos fiscais não refletem o preço real 
dos serviços prestados;
XV - quando o sujeito passivo praticar, comprovadamente, 
subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo 
dos preços praticados neste Município;
XVI - quando o preço do serviço declarado ou informado pelo 
contribuinte for notoriamente inferior ao preço corrente 
praticado neste Município;
XVII - o exercício de qualquer atividade sujeita à tributação 
pelo ISS, sem que o prestador de serviço esteja devidamente 
inscrito no Cadastro Municipal.
Parágrafo único. A recomposição do caixa poderá basear-se 
na documentação referente aos atos negociais de que a 
pessoa jurídica tenha participado, caso esteja a mesma 
dispensada de escrituração contábil nos termos da legislação 
vigente.
Art. 149-B. Caracteriza-se também como omissão de receita 
tributável pelo ISS a existência de valores creditados em conta 
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição 
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou 
jurídica, prestador de serviços, regularmente intimado, não 
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem 
dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1º O valor das receitas omitido será considerado auferido ou 
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição 
financeira.
§ 2º Tratando-se de prestador de serviços pessoa física, não 
inscrito ou baixado no Cadastro, à época da percepção das 
receitas, tributar-se-ão as receitas omitidas mediante a 
utilização da metodologia a ser descrita em ato administrativo 
próprio.
§ 3º Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não 
houverem sido computados na base de cálculo do imposto a 
que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de 
tributação previstas na legislação vigente à época em que 
auferidos ou recebidos.
§ 4º Para efeito de determinação da receita omitida, os 
créditos serão analisados individualmente, observado que 
não serão considerados os decorrentes de transferências de 
outras contas da própria pessoa física ou jurídica, seja da 
mesma ou de outra instituição financeira.
Art. 149-C. Verificada a omissão de receita, a autoridade fiscal 
determinará o valor do imposto a ser lançado, considerando-
se como base de cálculo o valor da receita omitida.
Art. 149-D. Verificada, por indícios, a omissão de receita, o 
Agente Fiscal poderá, para efeito de determinação da base de 
cálculo sujeita à incidência do imposto:
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I - arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base o art. 
134 desta lei e outros a serem definidos em regulamento;
II - utilizar o valor da receita omitida, obtido a partir das 
informações a que se refere o art. 149-B desta lei.
III - utilizar outros métodos de determinação da receita quando 
constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte 
visando a frustrar a apuração da receita efetiva do seu 
estabelecimento.
Parágrafo único. A diferença positiva entre a receita arbitrada 
e a escriturada no mês, se houver, será considerada na 
determinação da base de cálculo do imposto. 
  
Art. 33 Alterar o art. 158, caput, da Lei 1.039/2009, para fazer 
constar a seguinte redação:
“ Art. 158. A Taxa será calculada de acordo com a Tabela de 
Receita n° IV, anexa a esta lei, e o lançamento se dará com 
base na declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo 
com a receita bruta anual apurada no sistema tributário 
municipal ou com base em informações adquiridas através de 
convênios com outros órgãos públicos.” 

Art. 34 Inserir o inciso VI, do art. 159, da Lei 1.039/2009, para 
constar o seguinte teor:
“Art. 159. (...)
(...)
VI – condomínios residenciais.” 

Art. 35 REVOGAR os incisos III, IV, V e VI do art. 160 da Lei 
1.039/2009.

Art. 36 Alterar o inciso VII ao art. 160, da Lei 1.039/2009, com 
a seguinte redação:
“Art. 160. (...)
(...)
VII – no valor de 394,06 (trezentos e noventa e quatro vírgula 
seis) UFM – Unidade Fiscal do Município - a falta de  

apresentação da declaração anual de receita.”

Art. 37 Alterar o caput e parágrafo único do art. 162, da Lei 
1.039/2009, para constar a seguinte redação:
“Art. 162. O pedido de licença será feito por petição assinada 
pelo proprietário do imóvel ou interessado direto na execução 
da obra, devidamente habilitado e instruído com a certidão 
negativa de débito da unidade imobiliária e demais 
documentos que o caso requerer.
Parágrafo único. Não poderá ser iniciada a obra, de 
construção, loteamento, terraplenagem, abertura e ligação de 
novos logradouros ao sistema viário urbano ou promovido o 
desmembramento ou remembramento de áreas sem a devida 
licença.”

Art. 38 Alterar o caput do art. 165, da Lei 1.039/2009, para 
constar a seguinte redação:
“Art. 165. Far-se-á o pagamento da taxa antes da entrega do 
alvará, portaria ou decreto.”

Art. 39 Alterar o caput do art. 166, da Lei 1.039/2009, para 
constar a seguinte redação:
“Art. 166. Para efeito do pagamento da taxa, os cálculos de 
área de construção e/ou urbanização obedecerão às tabelas 
de Valores Unitários Padrão em vigor, adotados para 
avaliação de imóveis urbanos.”

Art. 40 Alterar o teor do inciso III do art. 167, da Lei 
1.039/2009, para constar a seguinte redação:

“Art. 167. (...)
(...)
III - a construção de barracões destinados a guarda de 
materiais, a colocação de tapumes ou cerca e a limpeza de 
terrenos, desde que o proprietário ou interessado, 

devidamente habilitado, tenha requerido licença para 
executar a obra no local;”

Art. 41 Alterar o teor do caput do art. 168, da Lei 1.039/2009, 
para constar a seguinte redação:

“Art. 168. São infrações  as situações abaixo indicadas,  sem 
prejuízo das previstas no Código Urbanístico  e Ambiental  do 
Município  e no Código  de Urbanismo e Obras, passíveis de 
aplicação das seguintes penalidades:”

Art. 42 Alterar o teor do caput do art. 174, da Lei 1.039/2009, 
para constar a seguinte redação:

“Art. 174. São infrações  as situações abaixo indicadas,  sem 
prejuízo das previstas no Código de Polícia Administrativa, 
passíveis de aplicação das seguintes penalidades:”

Art. 43 Alterar o teor dos incisos I, IV e VIII do §2°, do art. 194, 
da Lei 1.039/2009, para constar a seguinte redação:

“Art. 194. (...)
(...)

§2° (...)
I  -  abertura,  alargamento,  pavimentação,  iluminação,  
arborização,  redes de esgotos, drenagens pluviais e outros 
melhoramentos de praças e vias públicas;
(...)
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, redes 
de esgotos, instalações de redes elétricas,  telefônicas,  
transportes  e comunicações  em geral ou de suprimento  de 
gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidade 
pública;
(...)
VIII  - terraplenagens e realizações de embelezamento em 
geral, inclusive desapropriações em desenvolvimento de 
plano de aspecto paisagístico.”

Art. 44 Alterar o art. 211 e parágrafos, da Lei 1.039/2009, para 
fazer constar o seguinte teor:
“Art. 211. Fica o contribuinte do ICMS obrigado a entregar ao 
Fisco Municipal cópia digital:
I – da Declaração e Apuração do ICMS – DMA, e suas 
respectivas Cédulas Suplementares – CS-DMA;
II  –  dos  arquivos  das informações relativas às operações de 
compra, venda e prestação de serviços, sobre Operações 
Interestaduais com Mercadoria e Serviços;
III – dos arquivos dos sistemas públicos de escrituração digital 
e seus subsistemas integrantes.
§1° O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias após o prazo 
determinado para a entrega ao Fisco Estadual ou Federal.
§2° A não entrega dos documentos fiscais acima, aplicar-se-
á ao infrator  as penalidades abaixo descritas, por cada tipo 
de documento, e por exercício fiscal, sem prejuízo as 
demais penalidades averiguadas e tipificadas na legislação 
nacional e/ou municipal:
a) 591,09 (quinhentos e noventa e hum vírgula nove) UFM –  

Unidade Fiscal do Município - em se tratando de Micro 
Empreendedor Individual (MEI) ou Profissional Autônomo;
b) 1.182,17 (hum mil, cento e oitenta e dois vírgula dezessete) 
UFM – Unidade Fiscal do Município - em se tratando de Micro 
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
c) 3.940,58 (três mil, novecentos e quarenta vírgula cinquenta 
e oito) UFM – Unidade Fiscal do Município - para as demais 
empresas não enquadradas nas letras anteriores.”
§3° Ato do Poder Executivo definirá os procedimentos de 
entrega das citadas declarações e arquivos digitais.”

Art. 45 Alterar o teor do inciso II do art. 213 da Lei 1.039/2009 e 
ainda acrescentar parágrafos, para fazer constar a seguinte 
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redação:
“Art.  213.  (...)
(...)
II - a arrecadação de tributos;
(...)
§1° Ato de Poder Executivo estabelecerá a competência para 
a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e 
acessórias relativas as taxas não previstas na alínea “b” do 
inciso III e da Contribuição de Melhoria.
§2° Compete ainda à SEFAZ e Secretarias correlatas às 
ações de arrecadação e fiscalização das rendas municipais, 
preços públicos e as taxas previstas nos arts. 151 à 155 e art. 
161 à 184 deste Código.” 

Art. 46 Inserir o inciso III no art. 219, da Lei 1.039/2009, com o 
seguinte teor:
“ Art. 219. (...)
(...)
III – quando houver legislação superior que permita.”

Art. 47 Alterar o teor dos parágrafos do art. 221, da Lei 
1.039/2009, para constar a seguinte redação:
“Art. 221. (...)
§1° A lavratura dos atos e termos pode ser feita por qualquer 
meio desde que não haja espaços em branco, entrelinhas, 
emendas, rasuras ou borrões que venham prejudicar a 
análise do documento.
§2° Os atos e termos gerados em meio eletrônico terão 
certificação digital do agente fiscal, que confere autenticidade 
à prática do ato.”

Art. 48 Inserir o inciso III, ao parágrafo único do art. 227, da Lei 
1.039/2009, inserido pela Lei 1.210/2011, com a seguinte 
redação:
“Art. 227. (...)
(...)
III – quais os atos e termos que podem ser gerados durante 
a ação fiscal.”

Art. 49 Alterar o caput do art. 229, da Lei 1.039/2009, e 
acrescentar o Parágrafo Único, para fazer constar as 
seguintes redações:

“Art. 229. O prazo para apresentação da documentação 
requisitada é de até 10 (dez) dias corridos, contados da data 
de ciência.”
Parágrafo Único. O prazo a que se refere o caput deste artigo 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Art. 50 Alterar o inciso I do art. 231, bem como o teor dos 
parágrafos do mesmo artigo, todos da Lei 1.039/2009, para 
constar a seguinte redação:
“Art. 231. (...)
I- não exibir à fiscalização os livros e documentos referidos 
nos arts. 146, 211 e 228 deste Código.”
(...)

 O embaraço fiscal estará formalmente configurado após a 
segunda intimação apresentada ao contribuinte, nos termos 
do art. 234, sem que o mesmo apresente qualquer resposta ou 
pedido de prorrogação.

 Ocorrendo o embaraço  à  ação  fiscal,  aplicar-se-á  ao  
infrator  as penalidades abaixo descritas, sem prejuízo as 
demais penalidades averiguadas e tipificadas na legislação 
nacional e/ou municipal:
d) 197,03 (cento e noventa e sete vírgula zero três) UFM – 
Unidade Fiscal do Município - em se tratando de Micro 
Empreendedor Individual (MEI) ou Profissional Autônomo;
e) 788,12 (setecentos e oitenta e oito vírgula doze) UFM – 
Unidade Fiscal do Município - em se tratando de Micro 
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);

, 

§1°

§2°

f) 1.970,29 (hum mil, novecentos e setenta vírgula vinte e 
nove) UFM – Unidade Fiscal do Município - para as demais 
empresas não enquadradas nas letras anteriores.” 

Art. 51 Alterar o caput do art. 246, da Lei 1.039/2009, para 
constar a seguinte redação:
“Art. 246.  O  Auto  de  Infração  será  lavrado,  
privativamente,  por  Agente  Fiscal  para lançamento de 
tributo, quando:
a) apurado em ação fiscal;
b) para imposição de penalidade por descumprimento de 
obrigação acessória.” 
c) Excepcionalmente, forem verificadas as hipóteses de 
exceções previstas no art. 10 desta Lei em que o Agente Fiscal 
poderá lavrar o auto de infração, antes da legitimação da ação 
fiscal, no prazo fixado no mencionado artigo;
d) para imposição de penalidade por descumprimento de 
obrigação acessória.” 

Art. 52 Inserir o parágrafo único, ao art. 248, da Lei 
1.039/2009, com a seguinte redação:
“Art.  248.  (...)
Parágrafo único. Constitui vício insanável, dentre outros:
I- a modificação do sujeito passivo;
II- a modificação da espécie tributária;
III- a não identificação do autuante; e/ou
IV- a ausência de assinatura do autuante.

Art. 53 Inserir o §4° ao art. 254 da Lei 1.039/2009, com a 
seguinte redação:
“Art. 254. (...)
(...)
§4º Em caso de envio de documento, defesa, recursos ou 
impugnações por meio dos correios, considerar-se-á, como 
data do protocolo, aquela constante do carimbo da postagem 
da correspondência.”

Art. 54 Altera o teor do caput do art. 256 da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar o seguinte teor, incluindo-se ainda os 
parágrafos descritos:
“Art. 256. A consulta será formulada à Secretaria Municipal da 
Fazenda e decidida pelo Secretario Municipal no prazo de 60 
(sessenta) dias.  

Art. 55 Altera o teor do caput do art. 268 da Lei 1.039/2009, 
para fazer constar o seguinte teor, incluindo-se ainda os 
parágrafos descritos:

“Art. 268. A Junta de Julgamento de Processos Fiscais, 
estrutura administrativa vinculada ao Gabinete do Secretário 
da Fazenda, será composta de 5 (cinco) servidores e 
respectivos suplentes, todos de nível superior, com 
conhecimentos em matéria tributária.
§1° Os servidores designados para atuar como Membro de 
Junta poderão ser dispensados de outras atribuições e farão 
jus ao recebimento de jeton, pago por cada sessão que 
efetivamente comparecerem, não havendo incompatibilidade 
com o recebimento de prêmio ou gratificação suplementar a 
que fazem jus, de acordo com os seguintes critérios:
I- no valor de 98,51 (noventa e oito vírgula cinquenta e hum) 
UFM – Unidade Fiscal do Município - quando exercendo a 
Presidência da Junta de Julgamento ou do Conselho de 
Contribuintes;
II- no valor de 78,81 (setenta e oito vírgula oitenta e hum) UFM 
– Unidade Fiscal do Município -, quando na condição de 
membro ou conselheiro.
§2° Os pagamentos das remunerações de que trata o 
parágrafo anterior deste artigo serão sempre proporcionais ao 
número de sessões e a presença nestas, limitado o seu 
pagamento a 10 (dez) sessões por mês, ainda que o número 
de sessões realizadas seja maior.
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§3° Os pagamentos das remunerações, de que trata o §1° 
deste artigo, ficam condicionados, ainda, a devolução dos 
processos em condições de julgamento em sessão, no prazo 
determinado em Regimento Interno, e ao cumprimento dos 
demais prazos processuais previstos. Acaso alguma das 
obrigações não possa ser cumprida, o membro deve justificar 
ao Presidente que emitirá decisão a respeito.
§4° O colegiado funcionará em duas câmaras de julgamento 
de até 2 (dois) membros cada, com único presidente, cujas 
atribuições serão estabelecidas em ato administrativo do 
Secretário da Fazenda.
§5° Os suplentes serão convocados a critério do Presidente e 
sem obedecer qualquer ordem de convocação, não podendo 
repetir-se a convocação antes de exaurir-se a ordem de 
chamamento.
§6° Havendo acúmulo de processos, os suplentes poderão 
ser convocados para formar câmara transitória e temporária, 
podendo o Secretário da Fazenda designar um dos mesmos 
para presidi-la.
§7° O Presidente poderá relatar feitos relativos a consulta 
tributária, imunidade e isenção. Nos dois últimos casos, 
necessário se faz parecer prévio da Coordenadoria de 
Arrecadação Fiscal – CAF.

Art. 56 Altera o art. 269 da Lei 1.039/2009 para fazer constar 
com o seguinte teor:
“Art. 269. À Junta de Julgamento de Processos Fiscais 
compete:
I - em instância única:
a) o recurso de indeferimento de revisão cadastral;
b) o recurso de suspensão e indeferimento do processo de 
baixa.
II – em primeira instância, a impugnação de lançamento 
tributário.”

Art. 57 Altera o teor do §2° do art. 278 da Lei 1.039/2009, para 
fazer constar o seguinte teor:
“Art. 278. (...)
(...)
§ 2° O servidor designado para o Conselho Municipal de 
Contribuintes poderá ser afastado das atribuições do cargo 
efetivo, devendo para tal justificar a real necessidade de tal 
afastamento.”

Art. 58 Altera o teor do caput e do §2° do art. 279 da Lei 
1.039/2009, para fazer constar o seguinte teor, incluindo-se 
ainda o §3° ao texto:
“Art. 279. Ao Conselho Municipal de Contribuintes compete:
I - a resposta de processos de consulta;
II – em segunda instância, o julgamento do recurso da decisão 
da Junta de Julgamento, seja ele necessário ou voluntário.
(...)
§2° Da decisão de segunda instância não cabe recurso ou 
pedido de reconsideração, admitindo-se apenas embargos de 
declaração e representação, quando a matéria controvertida 
for objeto de decisão vinculante dos tribunais superiores.
§3° O Presidente poderá relatar recursos de ofício.”

Art. 59 Altera o teor do art. 281 da Lei 1.039/2009, para inserir 
os parágrafos §1° e §2° abaixo descritos:
“Art. 281. (...)
(...)
§1°. O sujeito  passivo  terá o prazo de 30 (trinta)  dias, para 
cumprir  a decisão definitiva que determinar o pagamento de 
tributo, sob pena de inscrição do débito em Dívida Ativa.
§2°. As súmulas, representando decisões reiteradas dos 
Colegiados administrativos, serão debatidas e editadas pelos 
seus Presidentes, com a participação da Coordenação de 
Arrecadação Fiscal e Coordenação de Cadastro.” 
Art. 60 Inserir o parágrafo único no art. 300, da Lei 1.039/2009, 

com o seguinte teor:
“Art. 300. (...)
Parágrafo único. O descumprimento da obrigação citada 
sujeita o infrator a penalidades:
I - no valor de 118,22 (cento e dezoito vírgula vinte e dois) UFM 
– Unidade Fiscal do Município - o exercício de atividade por 
contribuinte, enquadrado como microempresário individual, 
microempresa, empresa de pequeno porte ou profissional 
autônomo, sem inscrição no Cadastro Geral de Atividades – 
CGA do Município;
II - no valor de 334,95 (trezentos e trinta e quatro vírgula 
noventa e cinco) UFM – Unidade Fiscal do Município - o 
funcionamento de estabelecimento sem inscrição no 
Cadastro Geral de Atividades – CGA, por contribuinte que não 
se enquadre nas situações previstas no inciso anterior.”

Art. 61 Alterar o teor do parágrafo único do art. 303, da Lei 
1.039/2009, para constar a seguinte redação:
“Art. 303. (...)
Parágrafo único. O descumprimento da obrigação citada 
sujeita o infrator a penalidades:
I  - no valor de 59,11 (cinquenta e nove vírgula onze) UFM – 
Unidade Fiscal do Município -, a falta de pedido de baixa de 
inscrição no Cadastro Geral de Atividades – CGA, no prazo de 
até 30 (trinta) dias do encerramento   da   atividade,   quando   
se   tratar   de   microempresário individual, microempresa, 
empresa de pequeno porte ou profissional autônomo;
II - no valor de 236,43 (duzentos e trinta e seis vírgula quarenta 
e três) UFM – Unidade Fiscal do Município -, a falta de pedido 
de baixa da inscrição no Cadastro Geral de Atividades – CGA, 
do Município, no prazo de até 30 (trinta) dias do encerramento 
da atividade, por contribuinte que não se enquadre nas 
situações previstas no inciso anterior.”

Art. 62 Alterar o caput do art. 309, da Lei 1.039/2009, para 
constar a seguinte redação:
“Art. 309. A prova de quitação do tributo será feita por certidão 
negativa expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, à 
vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 
informações exigidas pelo Fisco, na forma do regulamento; 
salvo os casos em que o sistema tributário já permitia a 
emissão deste documento via web.” 

Art. 63 Alterar o parágrafo único do art. 310, da Lei 
1.039/2009, para constar a seguinte redação:
“Art. 310. (...)
Parágrafo único. O prazo de vigência dos efeitos da certidão a 
que se refere este artigo é de 30 (trinta) dias, contados da sua 
emissão.” 

Art. 64 Alterar o caput do art. 312 e inserir um parágrafo único 
no mesmo artigo, da Lei 1.039/2009, para fazer constar a 
seguinte redação:
“Art. 312.  A certidão será fornecida no prazo de até 10 (dez) 
dias da data de entrada do requerimento na repartição, salvo 
os casos em que o sistema tributário já permita a emissão 
imediata do documento via web, e indicará:

I - a identificação do contribuinte;

II - o domicílio fiscal;

III – o(s) tributo(s) ou cadastro a que se refere;

IV - o período a que se refere;

V - o período de sua validade.

Parágrafo único. Excetuam-se do prazo acima, os casos em 
que o órgão emissor dependa de informações judiciais e 
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quando o contribuinte não fornecer todos os dados 
necessários e instrutórios do requerimento.”

Art. 65 Alterar o caput do art. 325, para fazer constar a 
seguinte redação:
“Art. 325. Os valores referentes a tributos, rendas, multas e 
outros acréscimos legais estabelecidos em quantias fixas, 
deverão ser atualizados anualmente com base na variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial – IPCA-E 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE acumulado no exercício anterior.”

Art. 66 Ficam revogadas:
I- a letra “h”, do inciso I, do art. 333 da Lei 1.039/2009.
II- o art. 17, §1° e §2° da Lei 1.101/2010.
III- a integralidade da Lei 1.080/2010.

Art. 67 Retifica o teor do art. 20 da Lei 1.101/2010, para fazer 
constar o artigo correto, qual seja “inciso I, do art. 159 da Lei 
1.039/2009”.

Art. 68 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26  DE SETEMBRO DE 2014. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1350/2014
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Acrescenta parágrafo único e modifica o 
inciso VIII do artigo 103 da Lei nº 1.039, de 13 
de dezembro de 2009, modificada pelas Leis 
nºs 1.132, de 21 de dezembro de 2010 e Lei 
1.210, de 19 de dezembro de 2011, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 
Faz saber que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou 
e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Modifica o teor do inciso VII, do art. 103, da 
Lei 1.039, de 13 de dezembro de 2009, com as modificações 
introduzidas pela Lei nº 1.210, de 19 de dezembro de 2011, 
para fazer constar a seguinte redação:

“Art. 103.(...)
VIII - A única unidade imobiliária edificada de 
propriedade, domínio ou posse de contribuinte 
acometido por doença incurável, grave ou 
degenerativa; bem como portadores de deficiência, 
conforme estabelecido em ato administrativo.”

Art. 2° Acrescenta um parágrafo único ao art. 103, 
da Lei nº da Lei 1.039, de 13 de dezembro de 2009, com as 
modificações introduzidas pela Lei nº 1.210, de 19 de 
dezembro de 2011, com o seguinte teor:

 “Art. 103.(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso VIII, a renda 
familiar do beneficiário será igual ou inferior a dois 
salários mínimos vigentes à época do pedido.”

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26  DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
LEI Nº 1351/2014

DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a Organização do Grupo 
Fisco, Planejamento das Atividades Fiscais, 
Procedimentos Fiscais, Gratificação de 
Produtividade Fiscal e Prêmio por 
Desempenho Fazendário, no âmbito da 
Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber 
que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o 
Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

DAS ATIVIDADES FISCAIS E DOS PROCEDIMENTOS 

FISCAIS

Art. 1º O planejamento das atividades de fiscalização dos 
tributos municipais será elaborado por grupo de trabalho 
designado por ato administrativo expedido pelo Secretário 
Municipal da Fazenda, observados os princípios do 
interesse público, da impessoalidade, da imparcialidade e 
da justiça fiscal.

Art. 2º Os procedimentos fiscais de fiscalização e de 
diligência de processos administrativos, relativos aos 
tributos municipais, administrados pela Secretaria Municipal 
da Fazenda, serão executados pelos Agentes Fiscais 
Municipais, mediante emissão de Ordem de Serviço pela 
autoridade competente.

Art. 3º Além dos procedimentos fiscais estabelecidos no 
artigo anterior, os sujeitos passivos poderão ser intimados, 
no interesse da administração tributária, a apresentar 
informações sobre bens, negócios ou atividades próprios ou 
de terceiros, na forma da legislação vigente.

Art. 4º Ato administrativo expedido pelo Secretário Municipal 
da Fazenda, observando os princípios da legalidade, 
eficiência, razoabilidade, isonomia e economicidade, e os 
parâmetros de prevenção e combate a evasão e a 
sonegação fiscal; de segmentação dos setores de prestação 
de serviço para fins de fiscalização; de duração de até 90 
(noventa) dias para realização de um processo de 
fiscalização e de até 30 (trinta) dias para realização de um 
processo de diligência permitindo a prorrogação, em 
despacho fundamentado, por iguais prazos; da emissão das 
Ordens de Serviço por Sistema Eletrônico e da distribuição 
das Ordens de Serviço por sorteio respeitando o limite de 
pontuação destinada para cada Agente Fiscal, 
estabelecerá:

I – a forma de execução, extinção, suspensão dos 
procedimentos fiscais, os prazos de conclusão e os critérios 
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de prorrogação;
II – a forma e os critérios para emissão, distribuição e 
cancelamento das Ordens de Serviço;
III – a definição, prazo de emissão e forma dos termos 
concernentes à realização dos procedimentos fiscais; 
IV – o estabelecimento de normas e orientações 
complementares, além da definição dos modelos de papéis 
de trabalho e os casos omissos;

DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 5º A Gratificação de Produtividade Fiscal, devida aos 
Servidores ocupantes do cargo de auditor fiscal e do cargo 
em extinção de fiscal de tributos, tem por finalidade 
incentivar, aprimorar e estimular as atividades tributárias de 
lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos 
municipais, objetivando o estabelecimento de controles 
capazes de inibir a evasão fiscal e reprimir a fraude contra o 
Fisco, no que resulta o crescimento da receita tributária 
própria e dos repasses constitucionais.

Art. 6º A Gratificação de Produtividade Fiscal será calculada 
com base em pontuação atingida, pelo cumprimento efetivo 
das atividades previstas em ato administrativo a ser 
expedido pelo Secretário Municipal da Fazenda, que 
estabelecerá:

I – a forma de aferição do desempenho individual de cada 
Agente Fiscal;
II – os casos em que, fora da atividade de fiscalização, o 
Agente Fiscal fará jus à Gratificação de Produtividade Fiscal;
III – A forma de cálculo do valor unitário do ponto para 
aferição da Gratificação de Produtividade Fiscal;
IV – a quantidade de pontos destacada para cargo de auditor 
fiscal e do cargo em extinção de fiscal de tributos;
V – As Tabelas para aferição dos pontos;
VI – da Comissão de Aferição de Pontos a serem apurados a 
cada mês;
VII – da definição dos afastamentos do agente fiscal em que 
o mesmo fará ou não fará jus à percepção da Gratificação de 
Produtividade Fiscal;
VIII – o estabelecimento de normas e orientações 
complementares, além da definição dos modelos de papéis 
de trabalho.

Parágrafo Único. Os casos omissos serão tratados pelo 
Secretário Municipal da Fazenda, observando-se os 
princípios constitucionais norteadores da Administração 
Pública e a legislação infraconstitucional.

DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO

Art. 7º O Prêmio por Desempenho Fazendário será 
concedido no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, 
uma vez por mês, ao servidor ativo ocupante de cargo do 
quadro de pessoal efetivo e em comissão, quando atingidas 
ou superadas as metas de arrecadação tributária, 
estabelecidas pela Administração Fazendária.

§ 1º. Quaisquer atividades a serem implementadas com 
vistas a alcançar as metas deverão ser precedidas de planos 
de ação aprovados pela Comissão instituída para este fim.

§ 2º. O estabelecimento da meta de arrecadação para o mês 
base se fundamentará na média da arrecadação do mesmo 
mês nos 2 (dois) últimos exercícios, cujos tributos 

envolvidos, conforme cada caso, serão atualizados pelo 
índice previsto no Calendário Fiscal do exercício corrente ou 
pela aplicação do PIB do trimestre imediatamente anterior, 
combinado com o esforço de arrecadação a ser definido em 
ato administrativo, expedido pela Secretaria Municipal da 
Fazenda.

Art. 8º O prêmio estabelecido nesta Lei será de até 50% 
(cinquenta por cento) calculado sobre a remuneração básica 
do servidor, creditada no mês imediatamente anterior ao seu 
pagamento, excluídas as parcelas referentes à hora extra 
não incorporada e CET - Condições Especiais de Trabalho.

Parágrafo Único. O Servidor não terá direito ao PDF nos 
seguintes casos:

I – em licença gestante;
II – em licença adotante;
III – em licença paternidade;
IV – em licença para tratamento de saúde;
V – em licença por motivo de acidente em serviço ou por 
doença ocupacional;
VI – em licença prêmio referente a períodos aquisitivos 
anteriores a esta lei;
VII – em licença para tratar de interesse particular;
VIII – em licença para exercício de mandato eletivo.

Art. 9 O pagamento do Prêmio de que trata esta Lei será 
creditado ao servidor no mês subseqüente ao período que 
serviu de base à avaliação.

Art. 10 O servidor perderá o direito à percepção do prêmio 
previsto nesta Lei, quando afastado do exercício do Cargo e 
nos demais casos definidos em Regulamento.

Art. 11 O Prêmio por Desempenho Fazendário, apesar do 
seu caráter indenizatório, será incorporado aos proventos 
do servidor, para fins de aposentadoria, quando estiver 
configurada a habitualidade do seu recebimento, por no 
mínimo 03 (três) anos ininterruptos ou 05 (cinco) anos 
interpolados, desde que incidente sobre eles os encargos 
previdenciários.

Art. 12 Exclusivamente para efeito do limite remuneratório 
no âmbito municipal, previsto no inciso XI e § 12º do art. 37 
da Constituição Federal, com a redação conferida pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
com base no § 5º do art. 34 da Constituição do Estado da 
Bahia, inserido pela Emenda à Constituição Estadual nº 07, 
de 18 de janeiro de 1999, e também com base no Ítem 4, da 

oInstrução Normativa n  01/2004, alterada pela Instrução 
oNormativa n  01/2012, expedidas pelo Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado da Bahia, a partir de 1º de junho de 
2014, passa a ser de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), 
alterando-se o art. 24 da Lei 874/2008. 

§ 1º. O limite remuneratório constante deste artigo será 
atualizado anualmente, em 1º de Janeiro, pelo índice de 
reajuste definido para os Servidores em geral, não podendo 
o mesmo ultrapassar o teto estabelecido no § 5º do art. 34 da 
Constituição do Estado da Bahia, inserido pela Emenda à 
Constituição Estadual nº 07, de 18 de janeiro de 1999.

§ 2º. Ficam excluídas desde limite remuneratório as parcelas 
de natureza indenizatória assim tratadas em legislação 
específica.
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§ 3º. O limite remuneratório, estabelecido no caput deste 
artigo, deverá ser cumprido no âmbito do Município de 
Camaçari/BA, em especial pela Administração Direta, 
Indireta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e 
Câmara de Vereadores do Município, devendo-se glosar 
todos os pagamentos que eventualmente ultrapassem este 
teto remuneratório, atentando-se para o disposto no § 2º 
deste artigo.

Art. 13 Os recursos destinados ao pagamento do prêmio 
não poderão ultrapassar a metade da diferença positiva 
entre a efetiva arrecadação tributária e a meta mínima de 
incremento da arrecadação estabelecida para o mês que 
serviu de base para a avaliação.

Art. 14 As metas de incremento da arrecadação serão 
definidas por comissão presidida pelo Secretário Municipal 
da Fazenda, com participação do Coordenador de 
Arrecadação Fiscal e um representante do Grupo Fisco.

Parágrafo Único. Para apuração do valor da arrecadação, a 
comissão a que se refere este artigo deverá recepcionar 
eventuais diferenças na realização de receitas decorrentes 
de alterações nas alíquotas dos tributos, benefícios fiscais 
concedidos, bem como oscilações no ritmo da atividade 
econômica.

Art. 15 O Poder Executivo deverá expedir Decreto, no prazo 
máximo de sessenta dias, a contar da publicação desta Lei, 
regulamentando os critérios e condições de avaliação, 
apuração e pagamento do prêmio.

Art. 16 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
serão amparadas pelos recursos consignados no 
orçamento do exercício do pagamento do prêmio, 
observando-se o disposto do art. 13º.

Art. 17 Fica definido o quinto mês deste exercício, como 
período fiscal a ter seus resultados avaliados para fins de 
apuração e efeito de pagamento da premiação.

Art. 18 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
o orevogadas as Leis n  1.207 de 15 de Dezembro de 2011 e n  

1.244 de 3 de Setembro de 2012, e recepcionando a 
legislação específica não revogada, especialmente os 

oDecretos n  5.174 de 28 de fevereiro de 2012, alterado pelo 
o oDecreto n  5.354, de 18 de Fevereiro de 2013; n  5.472 de 25 

ode Outubro de 2013 e o n  5.473 de 25 de Outubro de 2013, 
que deverão sofrer aperfeiçoamentos decorrentes destas 
disposições.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26  DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1352/2014
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Institui o Programa de Regularidade Fiscal – 
PRF e concede remissão do crédito 
tributário, na forma que indica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber 

 

que o Plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o 
Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularidade Fiscal – 
PRF, destinado a promover a regularização de créditos do 
Município, decorrentes de débitos tributários, constituídos 
ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, em razão de lançamentos constituídos até 31 de 
dezembro de 2013.

§  1ºPoderão ser incluídos no PRF eventuais saldos de 
parcelamentos em andamento.

§  2ºO PRF será administrado pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, ouvida a Procuradoria Geral do Município, sempre 
que necessário, e observado o disposto em Regulamento.

Art. 2º O ingresso no PRF dar-se-á por opção do sujeito 
passivo, mediante requerimento, conforme dispuser o 
Regulamento.

§ 1º Os débitos tributários incluídos no PRF serão 
consolidados tendo por base a data da formalização do 
pedido de ingresso.

§ 2º Os débitos tributários não constituídos, incluídos no 
PRF por opção do sujeito passivo, serão declarados na data 
da formalização do pedido de ingresso.

§ 3º Os prazos de formalização de ingresso no PRF serão 
estabelecidos em Regulamento.

Art. 3º A formalização do pedido de ingresso no PRF implica 
o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, 
ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou 
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o 
qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à 
desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos 
apresentados no âmbito administrativo, além da 
comprovação de recolhimento de custas e encargos 
porventura devidos, conforme dispuser o Regulamento.

§ 1º Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos 
à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão 
do processo de execução, pelo prazo do parcelamento a 
que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no art. 792 
do Código de Processo Civil.

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, liquidado o parcelamento 
nos termos desta Lei, o Município informará o fato ao juízo 
da execução fiscal e requererá a sua extinção, com 
fundamento no inciso I do art. 794 do Código de Processo 
Civil.

§ 3º Os depósitos judiciais efetivados em garantia do juízo 
somente poderão ser levantados pelo autor da demanda 
para pagamento do débito.

§ 4º Após a quitação da dívida incluída no PRF, se ainda 
houver valores depositados, serão levantados pelo sujeito 
passivo.

Art.4º Sobre os débitos tributários incluídos no PRF 
incidirão atualização monetária e juros de mora, até a data 
da formalização do pedido de ingresso, além de custas e 
despesas processuais, devidos em razão do procedimento 
de cobrança da Dívida Ativa, nos termos da legislação 
aplicável.
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§ 1º O montante residual ficará automaticamente quitado, 
com a consequente anistia da dívida por ele representada, 
para todos os fins e efeitos de direito, em benefício do 
devedor, no caso de quitação do montante principal.

§ 2º O valor das custas processuais deve ser recolhido 
diretamente ao Poder Judiciário e comprovado quando do 
pagamento da primeira parcela ou da parcela única, sob 
pena de exclusão do PRF.

Art. 5º O sujeito passivo procederá ao pagamento do 
montante principal do débito tributário consolidado, 
calculado em conformidade com o art. 4º desta Lei:
I -  em parcela única; 
II - em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, sendo que o valor de cada parcela, por ocasião 
do pagamento, será acrescido de atualização monetária 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros 
de até 1% (um por cento) ao mês, sobre cada parcela, 
acumulada mensalmente, ressalvada a parcela inicial de 
adesão.

§ 1º Nenhuma parcela poderá ser inferior a:

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) para as pessoas físicas;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais) para as pessoas jurídicas 
com regime normal de tributação;
III - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) demais pessoas 
jurídicas.

§ 2º A adesão ao PRF restará confirmada com o 
pagamento do valor inicial, correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do débito a ser adimplido, na forma do 
regulamento.

§ 3º A dispensa integral ou parcial dos encargos variará em 
função da opção de pagamento, à vista ou parcelado, de 
acordo com o número de parcelas mensais e o valor da 
dívida, conforme dispuser o regulamento.

§ 4º O percentual dos juros de financiamento irá variar em 
função do prazo de parcelamento e será o mesmo durante 
todo o período.

Art. 6º O vencimento da parcela de adesão ou da parcela 
única dar-se-á na data de formalização do pedido de 
ingresso no PRF, e as demais, caso pactuadas, em mesma 
data dos meses subsequentes, para qualquer opção de 
pagamento tratada no art. 5º desta Lei.

Parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo 
legal implicará cobrança da multa moratória de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre 
o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 10% 
(dez por cento), de atualização monetária pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês contados a partir do mês seguinte ao 
do vencimento.

Art. 7º O ingresso no PRF impõe ao sujeito passivo a 
aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e 
irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele 
incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e 
liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos 

previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil.

§ 1º A homologação do ingresso no PRF dar-se-á no 
momento do pagamento da parcela única ou da parcela de 
adesão, para os casos de parcelamento previstos no art. 5º 
desta Lei;

§ 2º O ingresso no PRF impõe, ainda, ao sujeito passivo o 
pagamento regular dos tributos municipais, com 
vencimento posterior à data de homologação de que trata o 
§ 1º deste artigo.

Art. 8º O sujeito passivo será excluído do PRF, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas 
nesta Lei, em especial o disposto no § 2º do art. 7º desta 
Lei;

II - estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela 
há mais de 60 (sessenta) dias;

III - a não comprovação da desistência de que trata o art. 3º 
desta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data 
de homologação dos débitos tributários do PRF;

IV - decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica;

V - cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, 
oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do 
patrimônio assumir solidariamente com a cindida as 
obrigações do PRF.

§ 1º A exclusão do sujeito passivo do PRF implica a perda 
de todos os benefícios desta Lei, acarretando a 
exigibilidade do saldo do montante principal, bem como da 
totalidade do montante residual, com os acréscimos legais 
previstos na legislação municipal, à época da ocorrência 
dos respectivos fatos geradores, e a imediata inscrição 
destes valores em Dívida Ativa.

§ 2º O PRF não configura novação prevista no inciso I do 
art. 360 do Código Civil.

Art. 9º Não serão restituídas, no todo ou em parte, com 
fundamento nas disposições desta Lei, quaisquer 
importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua 
vigência.

Art. 10. Fica remitido o crédito tributário, inscrito ou não na 
Dívida Ativa, vencido até 31 de dezembro de 2013, no valor 
igual ou inferior a 70 UFM (setenta), incluídos todos os 
encargos e atualização monetária, devidos até a data de 
publicação desta Lei, conforme instrução normativa a ser 
expedida pelo Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ressalvados os dispositivos que necessitam de forma 
expressa nesta Lei de regulamentação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE SETEMBRO DE 2014.
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de julho de 2014, que reconhece a 
Imunidade Tributária Constitucional à 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 150, inciso VI, “a” da Constituição Federal de 
1988, art. 190 da Lei nº 392/97, art. 189, inciso IV da Lei nº. 
1039/09, Portaria nº. 001/2011 e do teor do Processo 
Administrativo nº 19839, de 08 de novembro de 2006, 

DECRETA

Art. 1º Retificar o teor do Art. 1º do Decreto nº 5737, de 17 de 
julho de 2014, publicado no DOM nº. 577, para fazer constar 
a seguinte redação:

“Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA aos impostos vinculados ao 
imóvel de propriedade da Empresa Pública, 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS, com sede na SBN Quadra 01, 
Bloco A, S/N, Setor Bancário Norte, Brasília/DF, 
CEP: 70.002-900, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades - CGA sob o nº 0012676001 e no 
CNPJ/MF sob o nº 34.028.316/3833-63, na forma 
do art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição 
Federal do Brasil, art. 190 da Lei nº 392/97 e do 
art. 189, inciso IV da Lei nº. 1039/09 e Portaria nº. 
001/2011.”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos para exercícios 
pretéritos, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 22 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5805/2014
DE 22 DE SETEMBRO DE 2014

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 159, inciso IV, da Lei 
Municipal nº 1039 de 16 de dezembro de 2009, e o teor do 
Processo Administrativo nº 15657, de 15 de agosto de 2012,

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO 
BRASIL estabelecida na Rua da Linha, S/N, Bairro dos 46, 
CEP: 42803-000 – Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 DECRETO Nº. 5800/2014
DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais 

DECRETA

Art. 1º Fica retificado o teor do Art. 1º do Decreto 5776, de 28 
de agosto de 2014, publicado no DOM nº. 583, para fazer 
constar a seguinte redação:

“Art. 1º Designa os servidores públicos abaixo 
descritos a compor a COMISSÃO DE APURAÇÃO 
DOS SALDOS DA DÍVIDA ATIVA deste Município:

a) PRESIDENTE: Elizangela da Silva Guimarães - 
cad. 8212-1
b) VICE PRESIDENTE: Jocimar Moraes dos 
Santos Oliveira – cad. 62490-9

c) MEMBRO I: Sócrates Bento Souza Simoes Filho 
– Cad. 62926-0
d) Suplente: Joelma Conceição da Silva - cad. 
62580–0

e) MEMBRO II: Leonel Cardial Jacomini – Cad. 
63248-7
f) Suplente: Cenara Andreia Brito de Souza – cad. 
62407-6”

Art. 2º Esta Comissão tem por finalidade a verificação dos 
valores baixados da Dívida Ativa Tributária e não tributária, 
os cancelamentos e as prescrições dos créditos, conforme 
Resolução TCM/BA nº. 1060/2005.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5804/2014
DE 22 DE SETEMBRO DE 2014

Retificar o art. 1º do Decreto nº 5737, de 17 
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de Atividades CGA nº  13474001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.248.703/0004-28, conforme permissivo legal previsto no 
art. 159, inciso IV da Lei Municipal nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009, nos seguintes moldes:

a)Isenção de 100% da TFF a partir de agosto de 2012. 

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
159, inciso IV,da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 15 de agosto de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 22 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5806/2014
DE 22 DE SETEMBRO DE 2014

Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e 
dá Outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais e 
considerando o disposto no art. 159, inciso IV da Lei 
Municipal nº 1039 de 16 de dezembro de 2009, e o teor do 
Processo Administrativo nº 15660, de 15 de agosto de 2012,

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO 
BRASIL estabelecida na Rua Marte, nº 27, Gravatá, CEP: 
42808-000 – Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº  21826001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
13.248.703/0002-66, conforme permissivo legal previsto no 
art. 159, inciso IV, da Lei Municipal nº 1039, de 16 de 
dezembro de 2009, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF a partir de agosto de 2012. 

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 
159, inciso IV, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, 
a partir de 15 de agosto de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 22 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
 

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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 12015/2014.
 

RESOLVE
 
 Conceder a extensão de carga horária para o(a) servidor(a) 
ERICK LEAL SANTOS DIAS, cadastro 62.949-2 ocupante 
do cargo de Brigadista da Estrutura da Secretaria de 
Municipal de Ordem Pública e Sustentabilidade – SEOPS -, 
de 30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
SECRETÁRIO DA SEOPS

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
 

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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 12014/2014.
 

RESOLVE
 
 Conceder a extensão de carga horária para o(a) servidor(a) 
ROBERTO DE CARVALHO, cadastro 63.103-1 ocupante 
do cargo de Brigadista da Estrutura da Secretaria de 
Municipal de Ordem Pública e Sustentabilidade – SEOPS -, 
de 30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
SECRETÁRIO DA SEOPS

DECRETO DE 08  DE SETEMBRO DE 2014
 

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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 09705/2014.
 

RESOLVE
 
 Conceder a extensão de carga horária para o(a) servidor(a) 
CARLOS FERNANDO DIAS BEZERRA, cadastro 61.523-3 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo da Estrutura 
da Secretaria de Municipal de Ordem Pública e 
Sustentabilidade – SEOPS -, de 30 para 40 horas semanais, 
a partir da data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

                LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
SECRETÁRIO DA SEOPS

DECRETO DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.

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,

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 28 de março de 
2014, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 22.3 do Edital do Concurso Público de nº. 
001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 05886/2014 resolve:

REVOGAR a nomeação, do candidato (a) ROSILÉIA 
SANTANA DA SILVA,  identidade nº 06825357 53 – SSP/BA 
nomeado (a) para o cargo de Auxiliar de Disciplina - Sede, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.                                                            
                                               

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 
pela ampliação definitiva da jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, com vencimento proporcional à carga horária 
escolhida, observada a necessidade e conveniência da 
Administração Pública;

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
23745/2013, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor (a) EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, cadastro: 
61.276-2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a 
partir de 01 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 
1279/2013, art. 2º, quanto à opção, em caráter definitivo, 
pela ampliação definitiva da jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, com vencimento proporcional à carga horária 
escolhida, observada a necessidade e conveniência da 
Administração Pública;

CONSIDERANDO  a análise do processo administrativo nº. 
03416/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
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servidor(a) CLAUDIA AZEVEDO CARVALHO, cadastro: 
60.616-5, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a 
partir de 01 de setembro de 2014.

   GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo 
nº.05728/2011, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora SUELI OLIVEIRA DA SILVA 
cadastro: 61449-7, ocupante do cargo de ASSISTENTE 
ADM, lotada na Secretaria da Saúde - SESAU, em 17 de 
setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ERRATA AO EDITAL DE CUMPRIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL

O Prefeito Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a 
Constituição Federal e demais disposições atinentes à 
matéria, TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO DA 
CANDIDATA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE 
APTDÃO FÍSICA – TAF do Concurso Público  aberto pelo 
Edital n° 001/2013, em cumprimento à decisão proferida nos 
autos n° 0500878-42.2014.8.05.0039, em trâmite perante a 

1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 
CAMAÇARI/BA, conforme segue: 

Art. 1° No Art.1° do Edital de Cumprimento de Ordem 

Judicial, especificamente com relação a data de aplicação 

do Teste de Aptidão Física – TAF. 

ONDE SE LÊ:

a ser realizado no dia 13/10/2014

LEIA-SE:

a ser realizado no dia 21/10/2014

Art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias.

Camaçari/BA, 18 de setembro de 2014.

Ademar Delgado das Chagas

Prefeito

Lezineide Andrade C. Santos

Secretária da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE 
DE APTIDÃO FÍSICA - TAF CUMPRIMENTO 

DE ORDEM JUDICIAL

O Prefeito Municipal de Camaçari, Estado da Bahia, no uso 

de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, em conformidade com a 

Constituição Federal e demais disposições atinentes à 

matéria, TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO DA 

CANDIDATA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE 

APTDÃO FÍSICA – TAF do Concurso Público aberto pelo 

Edital n° 001/2013, em cumprimento à decisão proferida nos 

autos n° 0500878-42.2014.8.05.0039, em trâmite perante a 

1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

CAMAÇARI/BA, conforme segue: 

Art. 1° Fica DIVULGADO, em cumprimento à decisão 

judicial especificada acima, referente a candidata ANA 

PAULA DA SILVA FRANCO, inscrição 73939401, candidata 

ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (PHOC III - I), a 

convocação para realização do Teste de Aptidão Física – 

TAF, a ser realizado no dia 13/10/2014, às 09 horas, no 

Estádio Municipal de Camaçari – Estádio Armando Oliveira, 

localizado à Avenida Comendador Avelar, s/n – Verdes 

Horizontes, CEP 42801-200, Camaçari-Ba.

Art. 2º Comparecer ao local do TAF com, no mínimo, 30 

(trinta) minutos de antecedência munido de documento 
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oficial de identificação com foto (original). Conforme 

estabelecido no subitem 13.4 do Edital de abertura 

n°001/2013 “os candidatos deverão comparecer trajando 

roupa apropriada para prática de atividade física, munidos 

de ATESTADO MÉDICO original ou cópia autenticada em 

cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) 

dias da data de realização do TAF.”

I - No atestado médico deverá constar expressamente, que o 

candidato está apto a realizar o TAF, ou a realizar exercícios 

físicos. 

II – O candidato que deixar de apresentar o atestado médico 

ou que apresentar atestado médico onde não conste, 

expressamente, que o mesmo está apto a realizar o TAF, ou 

a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os 

testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame.

III – Será permitido ao candidato, portar boné, alimentos 

leves, água e protetor solar.

Art. 3º O candidato que não atingir a performance mínima 

em quaisquer dos Testes de Aptidão Física, ou que não 

apresentar-se no horário e na data prevista, será 

considerado inapto e, consequentemente, eliminado do 

Concurso Público, não tendo classificação alguma no 

certame.

I – O TAF realizar-se-á, independentemente das condições 

climáticas, na data estabelecida para a realização da 

mesma.

II – Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica 

temporários que impossibilitem a realização do TAF não 

serão levados em consideração, não sendo concedido 

qualquer tratamento privilegiado. 

Art. 4º O candidato convocado para o TAF deverá observar 

todo o disposto no item 13 do Edital de Concurso Público nº 

001/2013 - Abertura. 

Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias.

Camaçari/BA, 18 de setembro de 2014.

Ademar Delgado das Chagas

Prefeito

Lezineide Andrade C. Santos

Secretária da Administração

PORTARIA nº. 79/2014
DE 24 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINSTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições 

RESOLVE

DESIGNAR os membros PAULO MARCELO PAES 
COELHO DANTAS DE GÓES, cad. 61938-2, MARTINHO 

APÓSTOLO DE JESUS JUNIOR, cad. 39107-1, CRISTIAN 
PRIVAT, cad. 36975-5, SAMUEL BENEVIDES, DIÓGENES 
DE MATOS CARVALHO, cad. 39652-6, e LEANDRO 
PRATES RODRIGUES, cad. 63518-0, para sob a 
presidência do primeiro, compor a Comissão de técnicos 
para acompanhamento, análise de documentos e propostas 
técnicas e emissão de pareceres, referente aos processos 
licitatórios para aquisição de equipamentos de informática.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 
2014.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINSTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 297/2014

SERVIDOR: Jerusa Gomes de Jesus

CADASTRO: 7988-5           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 30/03/2005 a 28/08/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 319/2014

SERVIDOR: Maria Nazaré Gonçalves

CADASTRO: 9148-7           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 20/03/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 320/2014

SERVIDOR: Mary Baracho da França

CADASTRO: 8023-8           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 07/09/2004 a 06/09/2009

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 321/2014

SERVIDOR: Joelma Bispo dos S. Abreu

CADASTRO: 8196-1           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2005 a 30/09/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 323/2014

SERVIDOR: Luciana M. Hosselman Vieira

CADASTRO: 7998-0           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 01/08/2004 a 16/08/2009

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 324/2014

SERVIDOR: Antonio Carlos S. do Carmo

CADASTRO: 0920-4           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 21/05/2005 a 20/05/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.
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PORTARIA N° 326/2014

SERVIDOR: Maria Madalena C. Oliveira

CADASTRO: 7697-8           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 15/05/2009 a 14/05/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 327/2014

SERVIDOR: Maria da Gloria P. Fortes

CADASTRO: 60512-3           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 03/06/2009 a 07/06/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 330/2014

SERVIDOR: Hilda Santos Filgueiras

CADASTRO: 3621-8           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 02/06/2005

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 332/2014

SERVIDOR: Sônia Nogueira V. Araújo

CADASTRO: 7291-0           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 01/06/2000 a 15/06/2005

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 333/2014

SERVIDOR: Flora Oliveira S. dos Santos

CADASTRO: 3618-8           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 334/2014

SERVIDOR: Roseli de Fátima de M. Costa

CADASTRO: 60030-5           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2009 a 04/01/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 335/2014

SERVIDOR: Angela Xavier dos Santos

CADASTRO: 60170-1           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 05/01/2009 a 04/01/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 336/2014

SERVIDOR: Rubenice dos Santos

CADASTRO: 8490-5           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 13/10/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 337/2014

SERVIDOR: Larissa Silva V. Boas

CADASTRO: 60394-3           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 13/04/2009 a 12/04/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 339/2014

SERVIDOR: José Pedro de Souza

CADASTRO: 3822-0           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 17/05/2000

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 340/2014

SERVIDOR: Marcia Maria Goes Cunha

CADASTRO: 4039-9           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 341/2014

SERVIDOR: Alexsandro Pereira Esteves

CADASTRO: 8506-2           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2005 a 16/02/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 343/2014

SERVIDOR: Carlos Eduardo de A. Pinheiro

CADASTRO: 60041-0           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2008 a 14/12/2013

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 345/2014

SERVIDOR: Josefa Ponciano dos Santos

CADASTRO: 3764-8           Lotação: SEDUC

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 346/2014

SERVIDOR: Fabíola Leal Silva

CADASTRO: 60397-9           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 11/05/2009 a 17/05/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 347/2014

SERVIDOR: Maria Antonia dos S. Lima

CADASTRO: 9985-5           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 15/12/2008 a 16/01/2014

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.

PORTARIA N° 354/2014

SERVIDOR: Silvia Magaly R. dos Santos

CADASTRO: 7126-9           Lotação: SESAU

PERIODO AQUISITIVO: 02/11/2000 a 09/11/2005

GOZO: A partir de 01 de Outubro de 2014.
                                                              

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº. 29/2014.
DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, especialmente nos termos do Art. 
10, § 2º da Lei 1.039/2009,

RESOLVE

Art. 1º. Dar publicidade às ordens de serviço referentes às 
ações fiscais do bimestre SETEMBRO/OUTUBRO de 2014, 
conforme cronograma detalhado no anexo I desta Portaria. 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE SETEMBRO DE 
2014.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA N. 031/2014
DE 19 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições e, com lastro no artigo 115, caput, da Lei n. 1.039, 
de 16 de Dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 115, caput, do 
Código Tributário Municipal fica proibido o parcelamento do 
Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV, devendo ser 
recolhido em parcela única, na forma do dispositivo legal.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Ata de Reunião do Conselho Gestor de Concessões 
do Município de Camaçari

Em 04 de setembro de 2014, no Gabinete do Prefeito 
Municipal de Camaçari, às 14h00min, reuniu-se o Conselho 
Gestor de Concessões, contando com a presença dos 
Senhores Conselheiros: Sérgio Bastos Paiva - Secretário de 
Governo e Presidente do Conselho, Camilo Pinto Lima e 
Silva - Secretário da Fazenda e Vice-Presidente do 
Conselho, José de Elísio Sobrinho - Secretário dos Serviços 
Públicos, Edmilson Sousa Santos - Subprocurador 
representando o Procurador Geral do Município, Djalma 
Machado de Souza - Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ana Lúcia Bastos de Araújo Costa - Secretária 
de Desenvolvimento Urbano, e Francisco Carlos Franco 
Reis - Secretário da Ordem Pública e Sustentabilidade. Os 
trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho que 
declarou a sessão aberta e apresentou a pauta da reunião. 
Nesse sentido, foi discutida a manifestação de interesse da 
iniciativa privada (MIP), apresentada pelo grupo de pessoas 
jurídicas formado por Piu Invest Empreendimentos e 
Incorporações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
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02.761.241/0001-89, Invest Empreendimentos e 
Incorporações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.086.003/0001-22 e Fundação Doimo, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.647.223/0001-97, relativa à realização de 
estudos para projeto de reforma, expansão, operação e 
manutenção do Centro Comercial de Camaçari. Foi 
registrado que a possibilidade desse tipo de manifestação 
encontra-se prevista no Decreto Municipal nº 5434/2014, de 
16 de julho de 2014, que dispõe sobre Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada - MIP, com vistas à 
estruturação de estudos e projetos de concessão, em 
qualquer de suas modalidades, de permissão, de operação 
urbana consorciada ou de quaisquer outros modelos 
contratuais com o Município de Camaçari. No caso sob 
exame, o grupo de empresas apresentou o seu documento 
estruturado com os seguintes tópicos: 1) qualificação dos 
proponentes; 2) as linhas básicas do projeto, a descrição do 
objeto, sua relevância e as estimativas de benefícios sócio-
econômicos dele advindos; 3) a estimativa do prazo para 
conclusão dos estudos e dos respectivos custos, de acordo 
com a complexidade do objeto; 4) estimativa de projeção, 
em valores absolutos ou em proporção, de eventual 
contraprestação pecuniária demandada do parceiro público; 
e 5) outros elementos que permitam avaliar a conveniência, 
a eficiência e o interesse público envolvidos no projeto. 
Constata-se, portanto, que a manifestação de interesse 
cumpriu os requisitos fixados no art. 3º do Decreto Municipal 
nº 5734/2014, cabendo ao Conselho deliberar sobre a sua 
conveniência. Submetido o assunto à apreciação dos 
Conselheiros, foi deliberado positivamente sobre a 
conveniência da realização de estudos para projeto de 
reforma, expansão, operação e manutenção do Centro 
Comercial de Camaçari, proposta pelo grupo de pessoas 
jurídicas formado por Piu Invest Empreendimentos e 
Incorporações S/A, Invest Empreendimentos e 
Incorporações S/A e Fundação Doimo, acatando-se o prazo 
solicitado de 120 (cento e vinte) dias. Foi registrado pelo 
Presidente que a autorização para o desenvolvimento dos 
estudos não se dá em caráter de exclusividade, havendo a 
possibilidade de outras empresas ou grupos manifestarem 
interesse para o mesmo objeto. Como resultado das 
deliberações adotadas, o Presidente submeteu à 
apreciação dos Conselheiros a Deliberação nº 01/2014 do 
Conselho, a qual foi lida, aprovada e assinada. Nada mais 
havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão e lavrada a 
presente ata, subscrita pelos Conselheiros presentes.

SÉRGIO BASTOS PAIVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO E PRESIDENTE DO 

CONSELHO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA E VICE-PRESIDENTE DO 

CONSELHO

JOSÉ DE ELÍSIO SOBRINHO
SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

EDMILSON SOUSA SANTOS
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS

SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E 
SUSTENTABILIDADE

DELIBERAÇÃO CGC Nº 01/2014

Autoriza a realização de estudos para projeto 
de reforma, expansão,  operação e 
manutenção do Centro Comercial de 
Camaçari, constante da Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada – MIP proposta 
pelo grupo de pessoas jurídicas formado por 
Piu Invest Empreendimentos e Incorporações 
S/A, Invest Empreendimentos e Incorporações 
S/A e Fundação Doimo.

O CONSELHO GESTOR DE CONCESSÕES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – CGC, no uso de suas 
atribuições,

DELIBERA

Art. 1º. Fica autorizada a realização de estudos para projeto 
de reforma, expansão, operação e manutenção do Centro 
Comercial de Camaçari, constante da Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada – MIP proposta pelo grupo de 
pessoas jurídicas formado por Piu Invest Empreendimentos 
e Incorporações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.761.241/0001-89, Invest Empreendimentos e 
Incorporações S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.086.003/0001-22 e Fundação Doimo, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.647.223/0001-97.

Art. 2º. A presente autorização não tem caráter de 
exclusividade, preservando-se a possibilidade de outras 
empresas ou grupos apresentarem Manifestação de 
Interesse da Iniciativa Privada - MIP para o mesmo objeto.

Art. 3º. O prazo para conclusão dos estudos será de 120 
(cento e vinte) dias.

Art. 4º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 04 de setembro de 2014.

SÉRGIO BASTOS PAIVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO E PRESIDENTE DO 

CONSELHO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA E VICE-PRESIDENTE DO 

CONSELHO

JOSÉ DE ELÍSIO SOBRINHO
SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

EDMILSON SOUSA SANTOS
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS
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SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E 
SUSTENTABILIDADE

                      EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, na 
data indicada, para o julgamento dos feitos constantes da 
pauta abaixo relacionada:

Data: 02/10/2014

Horário: 12:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Recurso nº                     192/2011
Processo nº            06582/2007
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                                        ML do Nordeste Ltda.
Assunto:                                            Isenção de Impostos

Saneamento nº             243/2014
Auto de Infração nº          13584/2012
Remetente:                                Junta de Julgamento
Interessado:                                  Banco Bradesco S/A
Assunto:                                         Penalidade Fixa
Autuante: Alex Vieira Alves 

Recurso nº                    406/2014
Processo nº           19677/2013
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                                           Ivo Mira dos Santos
Assunto:               Revisão de Cálculo de Impostos e Taxas

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Saneamento nº               313/2014
Auto de Infração nº            13968/2014
Remetente:                                Junta de Julgamento
Interessado: Amana Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
Assunto:                       TFF
Autuante: Edson dos Reis Benevides 

Recurso nº                     407/2014
Processo nº            00484/2014
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:                  Portobello Empreend. E Const. Ltda
Assunto:                                     Atualização de Cadastro

Recurso nº                     408/2014
Processo nº            23918/2012
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                               Luiz Alberto Gomes da Silva
Assunto:                                                        Baixa

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso nº                    404/2014
Processo nº           04750/2014

Recorrente:        Junta de Julgamento
Recorrido:                           Jose Barreto de Santana e/Ou
Assunto:               Revisão de Cálculo de Impostos e Taxas

Recurso nº                     405/2014
Processo nº            00782/2011
Recorrente:         Junta de Julgamento
Recorrido:                                     Irlanda Ferreira Bastos
Assunto:          Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                     409/2014
Processo nº            06701/2012
Recorrente:          Junta de Julgamento
Recorrido:                                           João Nunes Gomes
Assunto:                                  Cancelamento de Tributo

Camaçari – BA, 25 de setembro de 2014.

Dalton Cavalcante Reis
Presidente do Conselho

Edinalva Farias da Silva
Secretária do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento no art. 17 do Decreto 2.182/1992 (Regimento 
Interno), convoca os senhores Conselheiros Titulares para 
comparecerem, na data indicada, à Sessão Ordinária para 
deliberação sobre assuntos de competência deste órgão 
Julgador, conforme pauta abaixo:

Data: 30/09/2014

Horário: 12:00

Local:            sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Pauta:   Discussão das Súmulas já editadas pelo 
Conselho e eventual elaboração de novas Súmulas.

Camaçari – BA, 25 de setembro de 2014

Dalton Cavalcanti Reis
Presidente do Conselho

  
                          Edinalva Farias da Silva

Secretaria do Conselho

RESOLUÇÃO N°. 333/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 279/2014, Processo Administrativo 
06781/2013, datado de 02/04/2013, que tem como 
requerente EPAMINODAS DIONISIO DA SILVA, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 05/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.
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DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 334/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 280/2014, Processo Administrativo 
05419/2012, datado de 27/03/2012, que tem como 
requerente MÁRIO GONÇALVES, atendendo exigência 
legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão ordinária 
realizada em 05/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
dar provimento ao recurso de oficio e decidir pela 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, reformando à decisão 
exarada no órgão julgador de primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 335/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 281/2014, Processo Administrativo 
05422/2012, datado de 27/03/2012, que tem como 
requerente RONES SEBASTIÃO DA ROCHA, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 05/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de oficio e 
decidir pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, reformando 
à decisão exarada no órgão julgador de primeira 
instância.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 336/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 274/2014, Processo Administrativo 
23524/2013, datado de 11/12/2013, que tem como 
requerente EDINEIDE RODRIGUES ALVES, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 05/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 337/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 275/2014, Processo Administrativo 
23461/2013, datado de 10/12/2013, que tem como 

requerente ANA MARIA SANTOS DA MATA, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 05/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 338/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 226/2014, Processo Administrativo 
01101/2009, datado de 21/01/2009, que tem como 
requerente MANOEL REIS DA SILVA, atendendo exigência 
legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão ordinária 
realizada em 05/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e decidir pela 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se a decisão de 
primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 339/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 272/2014, Processo Administrativo 
02039/2009, datado de 02/02/2009, que tem como 
requerente GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, decide
COMPLEMENTAR a Resolução nº 161/2014, publicada em 
16/05/2014, DOM nº 567, no sentido de declarar a 
possibilidade de quitação dos débitos fiscais da inscrição 
17070 com os valores pagos na inscrição em duplicidade 
(507164).

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
 Presidente

RESOLUÇÃO N°. 340/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 271/2014, Processo Administrativo 
17424/2013, datado de 03/09/2013, que tem como 
requerente ELIZABETH CARDOSO GARCIA, em 
julgamento de Embargos de Declaração apresentados 
contra Decisão desse Conselho, em sessão ordinária 
realizada em 05/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o Voto exarado pelo(a) ilustre Relator(a), 
decide DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, no sentido de REFORMAR a DECISÃO do 
CONSELHO de folhas 28/30, especificamente no que diz 
respeito a remissão declarada em favor do exercício de 
2003, porque incabível face a existência de débitos fiscais, 
mantidos os demais termos da referida Decisão do 
Conselho publicada através da Resolução nº 170/2014, 
veiculada no Diário Oficial do Município nº 567 de 
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16/05/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 341/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 287/2014 Auto de Infração 
13961/2014, datado de 24/03/2014, que tem como 
requerente SELMA PATRICIA LIMA DE JESUS, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 12/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13961/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 342/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 288/2014 Auto de Infração 
13448/2014, datado de 28/01/2014, que tem como 
requerente BRITÂNIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 12/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13448/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 343/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 256/2014 Auto de Infração 
13381/2014, datado de 01/04/2014, que tem como 
requerente TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANOS 
DE SAÚDE LTDA, considerando a REVELIA decretada nos 
autos, em sessão ordinária realizada em 12/08/2014, 
decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado 
pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de 
ofício e decidir pela manutenção do auto de infração 
13381/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 344/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 257/2014 Auto de Infração 
13383/2014, datado de 01/04/2014, que tem como 

requerente TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANOS 
DE SAÚDE LTDA, considerando a REVELIA decretada nos 
autos, em sessão ordinária realizada em 12/08/2014, 
decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado 
pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de 
ofício e decidir pela manutenção do auto de infração 
13383/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 345/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 286/2014 Auto de Infração 
13318/2014, datado de 24/04/2014, que tem como 
requerente CASA NOVA BAHIA S/A, considerando a 
REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 12/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e decidir pela 
manutenção do auto de infração 13318/2014.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 346/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 291/2014, Auto de Infração 
12404/2010, datado de 22/04/2010, que tem como 
requerente THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS 
DO BRASIL, atendendo exigência legal de RECURSO 
NECESSÁRIO, em sessão ordinária realizada em 
12/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), NEGAR 
PROVIMENTO ao RECURSO DE OFÍCIO, mantendo-se a 
decisão de primeira instância,  para julgar 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da 
requerente.

Camaçari, 15/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 347/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 285/2014, Processo Administrativo 
16833/2013, datado de 26/08/2013, que tem como 
requerente MARIO AUGUSTO MURICY SILVA E RENATA 
MUSSI SANTOS, atendendo exigência legal de RECURSO 
NECESSÁRIO, em sessão ordinária realizada em 
12/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO, mantendo-se a decisão de primeira instância.

Camaçari, 15/09/2014.
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DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 348/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 289/2014 Auto de Infração 
13447/2014, datado de 28/01/2014, que tem como 
requerente BRITÂNIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13447/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 349/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 290/2014 Auto de Infração 
13446/2014, datado de 28/01/2014, que tem como 
requerente BRITÂNIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13446/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 350/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 251/2014, Processo Administrativo 
04635/2012, datado de 18/06/2014, que tem como 
contribuinte ALDA MARIA COSTA CANSANÇÃO, 
atendendo exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, 
em sessão ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), DAR PROVIMENTO PARCIAL ao 
RECURSO DE OFÍCIO, tão somente para fixar o prazo 
decadencial em cinco anos da data do efetivo 
lançamento, mantendo-se a decisão de primeira 
instância, nos demais pontos. 

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 351/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 283/2014, Processo Administrativo 
24668/2011, datado de 22/11/2011, que tem como 
requerente TELMA PIRES CIDADE DE SOUZA, atendendo 

exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 352/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 294/2014 Auto de Infração 
13965/2014, datado de 29/04/2014, que tem como 
requerente PRESTCARD SERVIÇOS LTDA, considerando 
a REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 14/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e decidir pela 
manutenção do auto de infração 13965/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 353/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 295/2014, Processo Administrativo 
06217/2013, datado de 25/03/2013, que tem como 
requerente TEREZA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES, 
atendendo exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, 
em sessão ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 354/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 293/2014, Auto de Infração 
18742/2013, datado de 26/09/2013, recorrente WALTER 
BUSTAMANTE ZAMBRANA, recorrida JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS, em sessão 
ordinária realizada em 14/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso voluntário e 
decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, reformando à 
decisão exarada no órgão julgador de primeira 
instância. 

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

PÁGINA 23PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  586 - de 20 a 26 de Setembro de 2014 -



RESOLUÇÃO N°. 359/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 304/2014 Auto de Infração 
12497/2014, datado de 15/01/2014, que tem como 
requerente ALBUQUERQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA LTDA - EPP, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 12497/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 360/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 305/2014 Auto de Infração 
12498/2014, datado de 03/02/2014, que tem como 
requerente ALBUQUERQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA LTDA - EPP, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 12498/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 361/2014
REPUBLICAÇÃO RETIFICADORA DA RESOLUÇÃO Nº 

138/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 070/2014, Processo Administrativo 
06159/2011, datado de 23/03/2011, que tem como 
requerente LENINE INÁCIO DE QUEIROZ, atendendo 
exigência legal de RECURSO DE OFÍCIO, em sessão 
ordinária realizada em 03/04/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
ilustre Relator(a), NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO 
DE OFÍCIO e decidir PARCIALMENTE PROCEDENTE O 
PEDIDO, mantendo-se a decisão de primeira instância.

Camaçari, 18/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 362/2014
REPUBLICAÇÃO RETIFICADORA DA RESOLUÇÃO Nº 

160/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 078/2014, Processo Administrativo 
14780/2013, datado de 01/08/2013, que tem como 
requerente DIVANA MADUREIRA RODRIGUES, atendendo 
exigência legal de RECURSO DE OFÍCIO, em sessão 
ordinária realizada em 10/04/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 

RESOLUÇÃO N°. 355/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 296/2014 Auto de Infração 
14029/2014, datado de 18/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14029/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 356/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 297/2014 Auto de Infração 
14030/2014, datado de 18/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14030/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 357/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 298/2014 Auto de Infração 
14032/2014, datado de 18/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14032/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 358/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 299/2014 Auto de Infração 
14033/2014, datado de 19/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14033/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente
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ilustre relator(a), DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso 
de ofício e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, 
reformando em parte a decisão de primeira instância, 
devendo-se cancelar os créditos tributários referentes 
ao exercício de 2000 das inscrições nº 520366, 520374 e 
520377, cancelar a inscrição imobiliária nº 520355 em 
duplicidade e remir o crédito tributário referente ao 
exercício de 1998 vinculado a inscrição imobiliária 
061661-3.

Camaçari, 18/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 363/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 306/2014 Auto de Infração 
12778/2014, datado de 06/05/2014, que tem como 
requerente RUI PEREIRA DE SOUZA, considerando a 
REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 18/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e decidir pela 
manutenção do auto de infração 12778/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 364/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 307/2014 Auto de Infração 
12779/2014, datado de 06/05/2014, que tem como 
requerente LYCURGO PAULO LIMA DE OLIVEIRA, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 18/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
12779/2014.

Camaçari, 19/09/2014.

DALTON CAVALCANTE REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 365/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 300/2014 Auto de Infração 
14034/2014, datado de 19/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14034/2014.

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 366/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 301/2014 Auto de Infração 
14036/2014, datado de 19/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14036/2014.

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 367/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 302/2014 Auto de Infração 
14037/2014, datado de 26/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14037/2014.

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 368/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 303/2014 Auto de Infração 
14038/2014, datado de 26/03/2014, que tem como 
requerente TNL PCS S/A, considerando a REVELIA 
decretada nos autos, em sessão ordinária realizada em 
19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando o 
voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), negar provimento 
ao recurso de ofício e decidir pela manutenção do auto 
de infração 14038/2014.

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 369/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 308/2014 Auto de Infração 
12560/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12560/2011.                                                                                                           

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 370/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
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autos do RECURSO n°, 309/2014 Auto de Infração 
12561/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12561/2011.                                                                                                           

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 371/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 310/2014 Auto de Infração 
12566/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 19/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12566/2011.                                                                                                           

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 372/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 311/2014 Auto de Infração 
12619/2011, datado de 23/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAULEASING S/A, em sessão 
ordinária realizada em 19/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e declarar a nulidade do auto de infração 12619/2011.                                                                                                           

Camaçari, 23/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 373/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 325/2014, Processo Administrativo 
15780/2012, datado de 16/08/2012, que tem como 
requerente IGREJA BATISTA SHEKINAH, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 374/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 326/2014, Processo Administrativo 
05723/2013, datado de 19/03/2013, que tem como 
requerente ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE 
JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, 
atendendo exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, 
em sessão ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 375/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 327/2014 Auto de Infração 
12580/2011, datado de 13/07/2011, que tem como 
requerente DAIMLERCHRYSLER LEASING DO BRASIL 
ARREDAMENTO MERCANTIL S/A, em sessão ordinária 
realizada em 26/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar 
nulidade do auto de infração 12580/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 376/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 328/2014 Auto de Infração 
13874/2013, datado de 10/01/2014, que tem como 
requerente JANGADINHA MINERAÇÃO LTDA - ME, em 
sessão ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13874/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 377/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 319/2014 Auto de Infração 
12562/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 26/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12562/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente
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RESOLUÇÃO N°. 378/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 320/2014 Auto de Infração 
12563/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 26/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12563/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 379/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 321/2014 Auto de Infração 
12565/2011, datado de 17/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAUCARD S/A, em sessão ordinária 
realizada em 26/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso de ofício e declarar a 
nulidade do auto de infração 12565/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 380/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 333/2014, Processo Administrativo 
11034/2014, datado de 17/07/2014, que tem como 
requerente MANOEL CORDEIRO DE ALMEIDA, atendendo 
exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, em sessão 
ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, mantendo-se 
a decisão de primeira instância.

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 381/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 312/2014 Auto de Infração 
13317/2014, datado de 13/03/2014, que tem como 
reque ren te  EXPRESSO NEPOMUCENO S /A ,  
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13317/2014.

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS

Presidente

RESOLUÇÃO N°. 382/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 314/2014 Auto de Infração 
13972/2014, datado de 22/04/2014, que tem como 
requerente AMANA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 
LTDA, considerando a REVELIA decretada nos autos, em 
sessão ordinária realizada em 26/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e decidir pela manutenção do auto de infração 
13972/2014.

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 383/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 329/2014 Auto de Infração 
13861/2013, datado de 10/01/2014, que tem como 
requerente PONTUAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - 
EPP, em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, 
À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13861/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 384/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 330/2014 Auto de Infração 
13862/2013, datado de 10/01/2014, que tem como 
requerente PONTUAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - 
EPP, em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, 
À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13862/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 385/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 331/2014 Auto de Infração 
13867/2013, datado de 10/01/2014, que tem como 
requerente PONTUAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - 
EPP, em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, 
À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13867/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.
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DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 386/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 322/2014 Auto de Infração 
12620/2011, datado de 24/05/2011, que tem como 
requerente BANCO ITAULEASING S/A, em sessão 
ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso de ofício 
e declarar a nulidade do auto de infração 12620/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 387/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 324/2014 Auto de Infração 
12557/2011, datado de 16/05/2011, que tem como 
requerente ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL 
S/A, em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, 
À UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 12557/2011.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 388/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 315/2014 Auto de Infração 
52406/2014, datado de 10/04/2014, que tem como 
requerente ORLANDO FLORIANO DE SOUZA NETO, em 
sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 52406/2014.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 389/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 316/2014 Auto de Infração 
13871/2013, datado de 24/01/2014, que tem como 
requerente PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, 
em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13871/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 390/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 317/2014 Auto de Infração 
13870/2013, datado de 24/01/2014, que tem como 
requerente PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, 
em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13870/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 391/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 318/2014 Auto de Infração 
13872/2013, datado de 24/01/2014, que tem como 
requerente PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, 
em sessão ordinária realizada em 28/08/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), dar provimento ao recurso de ofício e 
determinar a nulidade do auto de infração 13872/2013.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 392/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n°, 323/2014 Auto de Infração 
11365/2004, datado de 30/06/2004, que tem como 
requerente BRADESCO LTDA, em sessão ordinária 
realizada em 28/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
dar provimento ao recurso de ofício e declarar Nulidade 
do Auto de Infração 11365/2004.                                                                                                           

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 393/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 332/2014, Processo Administrativo 
11956/2013, datado de 14/06/2013, que tem como 
c o n t r i b u i n t e  E B I S A E M P R E E N D I M E N TO S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA, atendendo exigência legal de 
RECURSO NECESSÁRIO, em sessão ordinária realizada 
em 28/08/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, acompanhando 
o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), dar provimento ao 
recurso de oficio e decidir pela IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO, reformando à decisão exarada no órgão 
julgador de primeira instância. 

Camaçari, 24/09/2014.

DALTON CAVALCANTI REIS
Presidente
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PORTARIA Nº. 0127 / 2014
DE 24 DE SETEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no art. 7º. Inciso I, na alínea “m” 
do Decreto nº. 2.279/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Arquiteta e Urbanista, Rafaela 
Xavier Improta, matricula nº 39586-9, para 
responder a partir de 24.09 até 08.10.2014, pela 
Coordenadoria de Uso do Solo – COS, desta 
SEDUR, no afastamento da sua titular a Arquiteta 
e Urbanista, Agda Silva Costa, matricula nº 7925-
3, em férias regulamentares, referentes ao 
período aquisitivo de 2013/2014. 

Art. 2º – Fica revogada a Portaria nº 0119/2014, de 

02 de setembro de 2014.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
D E S E N V O LV I M E N T O  U R B A N O  D E  
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO

PORTARIA Nº 003/2014
DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por lei

RESOLVE

Designar os servidores José Cícero Vieira Pinheiro, Cad. 
38180-6, Reginaldo Martins de Souza, Cad. 8361-8, e 
Francisco Clebio Soares de Souza, Cad. 39617, todos 
lotados na SEDEL, para acompanhar a Construção de 
vestiário para campo de futebol nos seguintes locais: 
Giltonia - Arembepe, Phoc II, Verde Horizonte, Phoc III, 
Gleba C e Bairro dos 46, no Município de Camaçari- Bahia, 
conforme o contrato 0124/2014.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 2014.

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº. 290/2014,
DE 17 DE SETEMBRO DE 2014.

“Exonerar a Pedido Servidor Nomeado para 
o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo 
e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo 
Servidor, em 29 de agosto de 2014;

Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município – (inciso II, 
do art. 47, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido o servidor DANIEL FÉLIX DE 
OLIVEIRA, do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito 
– GEOFI, Matrícula nº. 1032, Lotado na Diretoria Técnica de 
Trânsito - DTT, da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT, a partir de 29 de agosto de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 021/2014 (Presencial) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção corretiva e preventiva em móveis escolares 
fabricados pela Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos 
Ltda, com fornecimento e reposição de peças, Acessórios, 
Componentes e Partes Plásticas à empresa MÁXIMA 
COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFORMAS DE MÓVEIS 
LTDA - EPP, para o lote conforme a seguir:

aquisição de 
materiais para ilustração das aulas para criar situações de 
aprendizagem interativa e produtiva nas escolas, aliando-se 
o conteúdo teórico com a imagem de forma dinâmica e 
sistematizada

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 099/2014 – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de lâmpadas fluorescentes compactas, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e a 
n e c e s s i d a d e  d a  a d m i n i s t r a ç ã o ,  D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 097/2014 – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de equipamentos de informática (ESTAÇÃO DE 
TRABALHO-TIPO I), visando futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/09/2014. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 031/2014 (Eletrônico) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a 

 à empresa TSP EDITORIAL LTDA, para o lote 
conforme a seguir:

Data da Homologação: 16/09/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 129/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 17/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

PREGÃO Nº 214/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
realização de estudo diagnóstica para adequação das 
instalações elétricas das unidades de saúde do município de 
C a m a ç a r i - B a . D ATA  D A  H O M O L O G A Ç Ã O :  
12/09/2014.VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 035/2014 (Eletrônico) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, aquisição de artigos de armarinho 
(lantejoula, pincéis e tintas) para atender a necessidades 
das Unidades Escolares do Município. Data da 
Homologação: 22/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 085/2014 – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de material de expediente, (PINCEL PARA QUADRO 
BRANCO, PASTA REGISTRADORA ARQUIVO AZ, PASTA 
DOCUMENTO EM PVC TRANSPARENTE SEM 
ELÁSTICO), visando futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da administração 
municipal DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/09/2014. 

.

 

.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

PREGÃO Nº 141/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO Aquisição de matérias elétricos, para atender aos 
trabalhos a serem desenvolvidos pela coordenação de 
manutenção nas unidades da secretaria de saúde, visando 
um melhor atendimento à população: DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 19/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 023/2014 
(Eletrônico) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é 
Registro de preços para Aquisição de livros pedagógicos para o 
acervo biblioteca das unidades escolares da rede municipal de 
ensino do Município de Camaçari, Bahia, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 

Administração Pública Municipal. Data da Homologação: 
15/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 033/2014 (Eletrônico) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é Aquisição de artigos 
de armarinho (bola de soprar, agulha de mão, alfinete, areia 
prateada arame, barbante, linha de costura e novelo de lã) 
para atender as necessidades das Unidades Escolares do 
Município. Data da Homologação: 22/09/2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

 

PREGÃO Nº 085/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de televisor, equipamentos e material de 
informática para atender a Unidade de Pronto Atendimento 
Gravatá do município de Camaçari-BA. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão N.º 035/2014 (Eletrônico) 

– COSEL/EDUCAÇÃO, aquisição de artigos de armarinho 

(lantejoula, pincéis e tintas) para atender a necessidades 

das Unidades Escolares do Município. Data da 

Homologação: 22/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS 

CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão N.º 041/2014 (Eletrônico) 

– COSEL/EDUCAÇÃO, aquisição de livros para atender as 

necessidades do projeto “Lendo e Conhecendo o Mundo” das 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Data da 

Homologação: 18/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS 

CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o Pregão N.º 039/2014 (Eletrônico) 

– COSEL/EDUCAÇÃO, 

. Data 

da Homologação: 22/09/2014. ADEMAR DELGADO DAS 

CHAGAS.
 
 

 

aquisição de artigos de armarinho 

(pistola de cola quente, tesoura e estilete) para atender a 

necessidades das Unidades Escolares do Município

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0214/2014. Inexigibilidade de licitação 
Nº. 094/2014. Contratado: MADU PRODUÇÃO DE 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME. Objeto: 
Contratação de Artistas e Bandas: Dayane Santos, 
Helbert Belmont, Caravana Music, União do Guetto, 
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Julio Vidal, Conjunto Gang do Samba, Augusto 
Amantes da Noite e Toni Moreno, para a festa do 
Padroeiro "São roque" que Será comemorado nos 
dias: 16/08 a 18/08/2014, na Localidade de 
Cajazeiras de Abrantes, em Camaçari-Ba. Valor 
Global: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021; 
Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 
0203.000-0. Data da Assinatura: 15/08/2014. - 
Ademar Delgado das Chagas.

CONTRATO  N.º 277/2014. CONTRATADO: 
MÁXIMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE REFORMAS 
DE MÓVEIS LTDA - EPP: PREGÃO N.º 021/2014 
(PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção corretiva e preventiva em 
móveis escolares fabricados pela Desk Móveis 
Escolares e Produtos Plásticos Ltda, com 
fornecimento e reposição de peças, Acessórios, 
Componentes e Partes Plásticas. Vencedor do Lote 
único. VALOR GLOBAL: R$ 1.655.465,00 (hum 
milhão seiscentos e cinqüenta e cinco mil 
q u a t r o c e n t o s  e  s e s s e n t a  e  c i n c o  
r e a i s ) . D O T A Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  
Projeto/Atividade: 4.093 - Natureza da Despesa: 
3390.39.00 – Fonte:  7101.030. DATA DA 
ASSINATURA: 16 de setembro de 2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.
 
CONTRATO N.º 280/2014. CONTRATADO: TSP 
EDITORIAL LTDA: PREGÃO N.º 031/2014 
(ELETRÔNICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO 
Aquisição de materiais para ilustração das aulas para 
criar situações de aprendizagem interativa e 
produtiva nas escolas, aliando-se o conteúdo teórico 
com a imagem de forma dinâmica e sistematizada. 
Vencedor do Lote único. VALOR GLOBAL: R$ 
400.050,00 (quatrocentos mil e cinqüenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4.093 - Natureza da Despesa: 3390.30.00 – Fonte: 
7.1.01-30. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro 
de 2014. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.
 
CONTRATO N.º 273/2014. CONTRATADA: 
NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.  
PREGÃO PRESENCIAL N.º  214/2014  – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para realização de estudo 
diagnóstico para adequação das instalações 
elétricas das unidades de saúde do município de 
Camaçari-Ba. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 332.040,00 (trezentos e trinta e dois 
mil e quarenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
12/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO. 

CONTRATO Nº 0191/2014. Inexigibilidade de 
licitação Nº. 087/2014. Contratado: Confederação 
Brasileira de Futebol 7. Objeto: Contratação da 
Confederação Brasileira de Futebol Sete, para 

realização da etapa do Campeonato Brasileiro de 
Futebol 7 – Etapa Camaçari-BA, apresentado pela 
Federação de Futebol 7 Society da Bahia. Valor 
Global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4053; 
Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 
0001.000-0. Data da Assinatura: 28/07/2014. – 
Ademar Delgado Chagas.

CONTRATO N.º 282/2014. CONTRATADO: 
HUMANIDADES EDITORA E PROJETOS LTDA: 
PREGÃO N.º 041/2014 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: Aquisição de livros 
para atender as necessidades do projeto “Lendo e 
Conhecendo o Mundo” das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino. Vencedor dos Lotes 01 e 
02. VALOR GLOBAL: R$ 1.476.219,95 (hum milhão 
quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e 
dezenove reais e noventa e cinco centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
4.093 - Natureza da Despesa: 33.90.30.00.00 – 
Fonte: 7.101.030. DATA DA ASSINATURA: 19 de 
setembro de 2014. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

CONTRATO Nº 0258/2014. Inexigibilidade de 
licitação Nº. 110/2014. Contratado Continente 
Produções e Eventos LTDA. Objeto: Contratação das 
bandas: Harmonia do Samba e Roupa Nova, 
através de seu representante exclusivo a empresa 
Continente Produção e Eventos Ltda, para 
apresentação no evento “Festival de Cultura e 
Arte”, que acontecerá na Praça da Simpatia, nos 
dias 26 e 28 de Setembro de 2014, em Camaçari-BA. 
Valor Global: R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e 
o i to  mi l  rea is ) .  Dotação Orçamentár ia :  
Projeto/Atividade: 3008; Elemento de Despesa: 
3390.39; Fonte de Recurso: 0001.009.  Data da 
Assinatura: 05/09/2014. - Ademar Delgado das 
Chagas.

CONTRATO Nº 0216/2014. Inexigibilidade de 
licitação Nº 0097/2014. Contratado: JT Comércio de 
Jornais e Revistas LTDA – ME. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na entrega diária de 04 
(quatro) exemplares do jornal A TARDE, durante o 
período de 12 (doze) meses, para atender as 
demandas da Secretaria de Serviços Públicos. Valor 
Global: R$ 2.619,60 (Dois mil seiscentos e 
dezenove reais e sessenta centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2052; Elemento de 
Despesa: 3390.3900; Fonte de Recurso: 0001.000-0.  
Data da Assinatura: 19/08/2014. - Ademar Delgado 
das Chagas.

CONTRATO Nº 0276/2014. Termo de Dispensa Nº 
077/2014 – Processo Nº 0747/2014. Contratado: 
Alexander Queiroz Santos ME. Objeto: Locação do 
imóvel situado na Rua do Pólo Plást, n° 350, Bairro 
Jardim Limoeiro, Camaçari-Bahia, para atender as 
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necessidades administrativas da rede municipal de 
ensino de Camaçari.  Valor Global R$ 240.000,00 
(Duzentos e quarenta mil reais).  Fundamentada no 
Art. 24, Inciso X da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4093; Natureza da 
Despesa: 3390.39.00.00; Fonte de Recurso: 
7101.030. Data da Assinatura: 12/09/2014. Ademar 
Delgado das Chagas.

CONTRATO Nº 0251/2014, Termo de Dispensa Nº 
070/2014 – Processo Nº 0206/2014. Contratado: 
Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda. 
Objeto: Contratação da empresa especializada na 
prestação de serviços de dosimetria (ou 
monitoramento) termoluminescente individual, 
realizados de forma continuada, com fornecimento 
mensal de 28 (vinte e oito) dosímetros individuais e 2 
(dois)  dosímetros padrão, e emissão de relatórios. 
Valor Global R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e 
quarenta reais),   Fundamentada no Art. 24, Inciso II 
da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4114.  Natureza da Despesa: 
3390.39; Fonte de Recurso: 090.014-25.  Data da 
Assinatura:  04/09/2014. Vital Sampaio Neto.

CONTRATO N.º 283/2014. CONTRATADA: FG 
DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA-
ME . PREGÃO PRESENCIAL N.º 141/2014 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de matérias 
elétricos, para atender aos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela coordenação de manutenção nas 
unidades da secretaria de saúde, visando um melhor 
atendimento à população. Vencedora do único lote. 
VALOR GLOBAL: R$ 6.836,80 (Seis mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 255/2014. CONTRATADA: FA LIMA 
INFORMÁTICA- EPP PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
085/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de 
televisor, equipamentos e material de informática 
para atender a Unidade de Pronto Atendimento 
Gravatá do Município de Camaçari-BA. Vencedora 
dos lotes 03 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 3.500,78 
(três mil quinhentos reais e setenta e oito 
centavos). DATA DA ASSINATURA:03/09/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 256/2014. CONTRATADA: CAWI-
TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM INFORMÁTICA LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 085/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Aquisição de televisor, equipamentos e material de 
informática para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento Gravatá do Município de Camaçari-BA. 
Vencedora do lote 04. VALOR GLOBAL: R$ 
1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta reais). 

DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.
 

EXTRATO DE CONTRATO DO 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2013 - GECAF 

 
Contrato Nº 290/2014. Processo N.º 0987/2014. 
Contratada: CERHUM – CENTO DE REABILITAÇÃO 
HUMANA DE CAMAÇARI LTDA .  Objeto:  
Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a 
Prestação de Serviços de saúde aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS na área Hospitalar de 
Urgência/Emergência – 24 horas incluindo sábados, 
domingos e feriados Cirurgias Eletivas, Serviços 
Médicos Ambulatoriais Especializados, Serviços 
Auxiliares de Diagnose e Terapia (SADT) nas 
diversas especialidades, a fim de assegurar a melhor 
promoção e assistência à saúde, de forma 
complementar as atividades da rede pública, em 
todos os procedimentos e segundo critérios, termos e 
condições estabelecidos neste edital e seus anexos. 
Valor estimado para 12 (doze) meses: R$ 
1.680.267,60 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, 
duzentos e sessenta e sete reais e sessenta 
c e n t a v o s ) .  D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 4119. Elemento de Despesa: 
3390.39.00.00. Fonte: 0901.014-25, 0001.014-25, 
0601.002-20. Data da Assinatura: 23/09/2014. Vital 
Sampaio Neto – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
 
 

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 259/2014. CONTRATADA :  GILVANDO 
NOGUEIRA MOREIRA - ME. Pregão Presencial N.º 
099/2014 – COMPEL. OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de lâmpadas fluorescentes 
compactas, para futuras contratações de acordo com 
a conveniência e a necessidade da administração. 
Vencedora dos Lotes 01, 02 e 03. VALOR GLOBAL: 
de R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014. 
LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - SECRETÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO.
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N. º  0275 /2014 .  CONTRATADA :  DATEN 
TECNOLOGIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL N.º 
097/2014 – COMPEL – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos de informática 
(ESTAÇÃO DE TRABALHO-TIPO I), visando futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do Único Lote. VALOR GLOBAL: R$ 
2.899.000,00 (dois milhões oitocentos e noventa e 
nove mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
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15/09/2014. LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO N.º 277/2014. 
CONTRATADA :  CRISTALIA PRODUTOS 
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 129/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 
02. VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e 
quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
17/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N . º  2 5 4 / 2 0 1 4 .  C O N T R ATA D A :  C E S A R  
VASCONCELOS MATTOS ME. Pregão Presencial 
N.º 085/2014 – COMPEL. OBJETO: Registro de 
Preços para aquisição de material de expediente, 
(PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PASTA 
REGISTRADORA ARQUIVO AZ ,  PASTA 
DOCUMENTO EM PVC TRANSPARENTE SEM 
ELÁSTICO), visando futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal. Vencedora dos Lotes 01 e 02. VALOR 
GLOBAL: R$ R$ 28.950,00 (vinte e oito mil 
novecentos e cinquenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 03/09/2014. LEZINEIDE ANDRADE 
C. SANTOS - SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N . º  2 5 5 / 2 0 1 4 .  C O N T R ATA D A :  D A N F I T  
COMERCIAL LTDA - ME. Pregão Presencial N.º 
085/2014 – COMPEL. OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de material de expediente, (PINCEL 
P A R A  Q U A D R O  B R A N C O ,  P A S T A  
REGISTRADORA ARQUIVO AZ ,  PASTA 
DOCUMENTO EM PVC TRANSPARENTE SEM 
ELÁSTICO), visando futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal. Vencedora do Lote 03. VALOR GLOBAL: 
R$ 16.575,00 (dezesseis mil quinhentos e setenta 
e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 
03/09/2014. LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 256/2014. CONTRATADA: ALEA COMERCIAL 
LTDA – EPP. Pregão Presencial N.º 085/2014 – 
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de material de expediente, (PINCEL PARA 
QUADRO BRANCO, PASTA REGISTRADORA 
ARQUIVO AZ, PASTA DOCUMENTO EM PVC 
TRANSPARENTE SEM ELÁSTICO), visando futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. 
Vencedora do Lote 04, 05 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 

42.920,00 (quarenta e dois mil e novecentos e 
vinte reais). DATA DA ASSINATURA: 03/09/2014. 
LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - SECRETÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 265/2014. CONTRATADA: IMEPH INSTITUTO 
META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FORMAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS LTDA. PREGÃO N.º 
023/2014 (ELETRONICO) – COSEL/EDUCAÇÃO – 
OBJETO Registro de preços para Aquisição de livros 
pedagógicos para o acervo biblioteca das unidades 
escolares da rede municipal de ensino do Município 
de Camaçari, Bahia, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Vencedora dos 
lotes de 01 a 07. VALOR GLOBAL: R$ 930.431,00 
(novecentos e trinta mil quatrocentos e trinta e 
um reais). Data da Assinatura: 17/09/2014. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº. 094/2014. Processo 
Nº. 0214/2014. Contratado: MADU PRODUÇÃO DE 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME. Objeto: 
Contratação de Artistas e Bandas: Dayane Santos, 
Helbert Belmont, Caravana Music, União do Guetto, 
Julio Vidal, Conjunto Gang do Samba, Augusto 
Amantes da Noite e Toni Moreno, para a festa do 
Padroeiro "São roque" que Será comemorado nos 
dias: 16/08 a 18/08/2014, na Localidade de 
Cajazeiras de Abrantes, em Camaçari-Ba. Valor 
Global: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 15/08/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 087/2014 – Processo 
Nº. 0771/2014. Contratado: Confederação 
Brasileira de Futebol 7. Objeto: Contratação da 
Confederação Brasileira de Futebol Sete, para 
realização da etapa do Campeonato Brasileiro de 
Futebol 7 – Etapa Camaçari-BA, apresentado pela 
Federação de Futebol 7 Society da Bahia. Valor 
Global: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, caput, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 28/07/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 110/2014 – Processo 
Nº. 0858/2014. Contratado: Continente Produções e 
Eventos LTDA. Objeto: Contratação das bandas: 
Harmonia do Samba e Roupa Nova, através de seu 
representante exclusivo a empresa Continente 
Produção e Eventos Ltda, para apresentação no 
evento “Festival de Cultura e Arte”, que acontecerá 
na Praça da Simpatia, nos dias 26 e 28 de Setembro 
de 2014, em Camaçari-BA. Valor Global: R$ 
358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais). 
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Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 05/09/2014.

Termo de Inexigibilidade nº 0097/2014. Processo 
Nº. 0334/2014. Contratado: JT Comércio de 
Jornais e Revistas LTDA - ME. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na entrega diária de 04 
(quatro) exemplares do jornal A TARDE, durante o 
período de 12 (doze) meses, para atender as 
demandas da Secretaria de Serviços Públicos. Valor 
Global: R$ 2.619,60 (Dois mil seiscentos e 
dezenove reais e sessenta centavos) .  
Fundamentada no Art. 25, I, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 19/08/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 124/2014 – Processo 
Nº. 1052/2014. Contratado: JAM Jurídica 
Editoração e Eventos LTDA EPP. Objeto: Inscrição 
do servidor Rafael Couto Ribeiro - Cad. 63514-2, no 
Curso Pregão Presencial e Eletrônico, com ênfase no 
Eletrônico, incluindo o Pregão para o novo Sistema 
de Registro de Preços, no período de 23 a 25 de 
Setembro de 2014, na Cidade de Aracaju/SE. Valor 
Global: R$2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa 
reais), Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Data da Homologação: 
19/09/2014.

Termo de Inexigibilidade nº 0103/2014. Processo 
Nº 0905/2014. Contratado: Latin Next Group 
Organização de Eventos LTDA - ME. Objeto: 
Inscrição para as servidoras: Juvaneide Leite Duarte, 
matricula: 038718-5 e Luciana Maria de Santana 
Benicio, matricula: 060667-2, para participar do " 
Curso Gestão de Pessoas no Setor Público" no 
período de 10/09/14 a 11/09/14, na cidade de São 
Paulo/SP. Valor Global: R$ 7.380,00 (sete mil 
trezentos e oitenta reais). Fundamentada no Art. 25, 
Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
Homologação 01/09/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 0121/2014 – Processo 
Nº. 0971/2014. Contratado: Associação Brasileira 
de Recursos Humanos – Seccional Bahia. Objeto: 
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E 
PESCA: ALINE DE SOUZA AMARAL MAT.: 39113-6, 
ERNANI BERNARDINO ALVES DE SENA MAT.: 
63498-0, LUIZ ORLANDO DE OLIVEIRA FERREIRA 
MAT.: 39597-4, ALBÉRICO MATOS CAMPOS MAT.: 
60625-6, ANA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA DE JESUS 
MAT.: 1576-6, NO IX CONGRESSO DE GESTÃO DE 
PESSOAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 
DE SETEMBRO DE 2014. LOCAL: BAHIA OTHON 
PALACE HOTEL EM SALVADOR-BAHIA. Valor 
Global: R$ 4.975,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS 
E SETENTA E CINCO REAIS). Fundamentada no 
Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
Homologação 15/09/2014.

 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 077/2014 – Processo Nº 
0747/2014. Contratado: Alexander Queiroz Santos 
ME. Objeto: Locação do imóvel situado na Rua do 
Pólo Plást, n° 350, Bairro Jardim Limoeiro, Camaçari-
Bahia, para atender as necessidades administrativas 
da rede municipal de ensino de Camaçari.  Valor 
Global R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil 
reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso X da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
12/09/2014

Termo de Dispensa Nº 075/2014 – Processo Nº 
967 /2014 .  Con t ra tado :  D ISTRIBUIDORA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: 
Aquisição de sacolas para atender ao Programa de 
Complementação Alimentar da Secretaria da Saúde 
do Município. Valor Global: R$ 7.810,00 (Sete mil 
oitocentos e dez reais). Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 10/09/2014.

Termo de Dispensa Nº 070/2014 – Processo Nº 
0206/2014. Contratado: Pro-Rad Consultores em 
Radioproteção S/S Ltda. Objeto: Contratação da 
empresa especializada na prestação de serviços de 
dosimetria (ou monitoramento) termoluminescente 
individual, realizados de forma continuada, com 
fornecimento mensal de 28 (vinte e oito) dosímetros 
individuais e 2 (dois)  dosímetros padrão, e emissão 
de relatórios. Valor Global R$ 6.840,00 (seis mil, 
oitocentos e quarenta reais),  Fundamentada no Art. 
24, Inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 04/09/2014.

RESULTADO LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos in teressados que fo i  
FRACASSADO  o PREGÃO N.º 121/2014 
(ELETRÔNICO) – COSEL/SAÚDE, Registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
Saúde. 19/09/2014 - Juliana Barreto dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos in teressados que fo i  
FRACASSADO  o PREGÃO N.º 142/2014 
(ELETRÔNICO) – COSEL/SAÚDE, Aquisição de 
veículo tipo-Van, para atender a Coordenação de 
Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-BA, 23/09/2014 Solange dos 
Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE. 
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 

PÁGINA 35PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  586 - de 20 a 26 de Setembro de 2014 -



conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do PREGÃO N.º 175/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SESAU, cujo objeto é Registro de Preço para 
aquisição de material odontológico (Solução 
renovadora, liquido de dankin e solução de milton0), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do Município. 
Camaçari, 24/09/2014. Solange dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
sessão do PREGÃO N.º 159/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE, cujo objeto é Registro de Preço 
para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados á secretaria de Saúde do Município. 
Camaçari, 25/09/2014. Solange dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

EXTRATO DA APOSTILA 001 AO CONTRATO Nº 
222/2014

(Processo Administrativo N.º 0673/2013)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção no nº do Processo do Contrato 222/2014, 
oriunda do Pregão Presencial n.º 130/2013, com a 
empresa PRONTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 
10.498.270/0001-28, cujo objeto é a Aquisição de 
gêneros alimentícios que compõem o suporte 
nutricional do Programa de Complementação 
Alimentar da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçar i -Ba .  Onde se  lê :  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1032/2014; Leia-se: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0673/2014. 
Camaçari, 17 de setembro de 2014. VITAL 
SAMPAIO NETO
 
 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 073/2014

 
O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, informa a publicação do Termo de 
Apostilamento referente à dotação orçamentaria do 
Processo Administrativo nº 0145/2014 cujo objeto é a 
Prestação de Serviços de empresa especializada na 
locação de toldos para serem utilizados nos eventos, 
e x c e t o :  C A M A F O R R Ó ,  r e a l i z a d o s  p e l a  
Administração Municipal de Camaçari.
 

Onde se lê: PROJETO/ATIVIDADE: 2007; 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35.00.

Leia-se: PROJETO/ATIVIDADE: 4021; ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90.39.00.
 

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº: 0206/2014
(Processo Administrativo nº: 0887/2014)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no  uso 
de suas atribuições, informa a correção na Cláusula 
terceira do Contrato 0206/2014,  com a empresa  L. A 
Serviços e Produções Ltda,  cujo objeto é  
Contratação De Artistas/Bandas: Thomaz, Jorge 
Cabeleira, Robertinho do Arrocha, Novo Brilho, Fogo 
de Lenha e Jane Som, através de seu representante 
exclusivo a empresa L. A Serviços e Produções Ltda, 
para festa em comemoração ao "Dia dos Pais 2014", 
nas localidades de Cachoeirinha, Cajazeiras de 
Abrantes e bairros: Parque Florestal, Ficam, Gleba 
"B" e Lama Preta, em Camaçari-BA. 

Da Dotação Orçamentária.

Onde se lê:  Fonte: 0001.000-0
Leia-se:  Fonte: 0.0003.000-0

Camaçari, 08 de agosto  de 2014,  Ademar Delgado 
das Chagas - Prefeito

PUBLICAÇÃO ERRATA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação n.º 068/2014 – FG 
Distribuidora Comércio e Serviços Ltda - ME.
Publicada no Diário Oficial do Município  n.º 584 de 
06 à 12 de setembro de 2014.
Do Valor;
Onde se lê: R$ 1.336,00 (hum mil, trezentos e trinta e 
seis reais),
 Leia- se:  R$ 1.273,50 (um mil, duzentos e setenta e 
três reais e cinquenta centavos.

REVOGAÇÃO
O Secretário de Saúde, no uso das suas atribuições, 

o
REVOGA o PREGÃO N  112/2014 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/SAÚDE, cujo objeto é a aquisição de 
oxímetro de pulso, monitor multiparamétrico e 
eletrocardiógrafo, para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento Arembepe. Data da Revogação: 
19/05/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, 
REVOGA o lote 04 da licitação, modalidade Pregão 

oN  114/2014 (ELETRÔNICO) – COSEL/SESAU, cujo 
objeto Registro de preços para aquisição de fralda 
descartável, para atender a Prefeitura Municipal de 
Camaçari. Data da Revogação: 18/09/2014. Vital 
Sampaio Neto.

O Secretário de Saúde, no uso das suas atribuições, 
o

REVOGA o PREGÃO N  043/2014 (ELETRÔNICO) – 
COSEL/SAÚDE, cujo objeto é o registro de preços 
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para aquisição de detergente desincrustante 
destinados à Secretaria de Saúde – SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência 
e necessidade da Administração Pública Municipal. 
Data da Revogação: 19/09/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO. 

PUBLICAÇÃO ERRATA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação n.º 068/2014 – FG 
Distribuidora Comércio e Serviços Ltda - ME.
Publicada no Diário Oficial do Município  n.º 584 de 
06 à 12 de setembro de 2014.
Do Valor;
Onde se lê: R$ 1.336,00 (hum mil, trezentos e 
trinta e seis reais),
 Leia- se:  R$ 1.273,50 (um mil, duzentos e setenta 
e três reais e cinquenta centavos.

AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO N.º 117/2014 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de 
Aparelhos telefônicos, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Municipal. Abertura: 15/10/2014 às 
1 3 h 3 0  –  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : w w w .  
compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-
6776. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º200/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de fixador, 
revelador e filme radiológico, para atender as UPAS 
Gravatá, Arembepe e Nova Aliança. Abertura: 
16/10/2014, às 09:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 196/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de televisor e 
suporte, para tender as UPAS Arembepe e Gravatá, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
saúde do Município de Camaçari – Ba. Abertura: 
13/10/2014, às 13:30h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 201/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de biombo 
plumbífero e exaustor, para atender as UPA´s 
Arembepe e Gravatá, devido a necessidade da 
continuidade das ações em Saúde do Município de 
Camaçari-Ba. Abertura: 14/10/2014, às 09:00h. 
Edital/Informações:www.compras.camacari.ba. 

gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Juliana Barreto dos 
Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 172/2014 
(PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

 
 PREGÃO N.º 172/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Destina-se a despesa com 
registro de preço para aquisição de Pinça Cheron, 
essenciais para a realização das ações voltadas a 
promoção da Saúde no Craes (Centro de 
Especialidades em Saúde) do Município de 
Camaçari-BA. Abertura: 09/10/2014, às 09:00h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Solange dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

 
 PREGÃO N.º 202/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de Kit CPAP, devido à necessidade da 
continuidade das ações em Saúde do Município de 
Camaçari-BA. Abertura: 09/10/2014, às 13:30h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari. ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Solange dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 

178/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de formulas á base de soja para 
atendimento ao Programa de Complementação 
alimentar da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari-BA Abertura: 15/10/2014, às 13:30h. 
Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.v 
gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Solange dos santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE. 

PREGÃO N.º 168/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de lanterna 
portátil e caixas plásticas para atender as 
necessidades do Samu e unidades de promto 
atendimento do Município de Camaçari-BA 
A b e r t u r a :  1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 ,  à s  1 3 : 3 0 h .  
Edital/Informações:www. compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Solange dos santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
 
PREGÃO N.º 181/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de Bisturi 
Elétrico para o Centro Cirúrgico do Projeto Hospitalar 
dia do Município de   Camaçari/BA. Abertura: 
15/10/2014, às 09:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6655. Solange dos santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE. 

PREGÃO N.º 197/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE -  Objeto: Destina-se a despesa com 
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aquisição de mesa para impressora, quadro branco e 
poltrona reclinável, para atender as UPA´s Arembepe 
e Gravatá, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde do Município de Camaçari - 
B a . A b e r t u r a :  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 ,  à s  1 3 : 3 0 h .  
Edital/Informações: www.compras.camacari. ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 177/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de Fórmulas 
infantis, para atendimento ao programa de 
complementação alimentar da Secretaria de Saúde 
do Município de Camaçari-BA  Abertura: 
13/10/2014, às 09:00h. Edital/Informações:www. 
compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Solange dos santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi adiada a 
sessão de abertura da licitação abaixo, a ser 
realizada no 

PREGÃO N.º 179/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - OBJETO: Aquisição de 
materiais e equipamentos (dispositivo para 
transferência, kit parto, cronômetro e estante 
para caixa Box) para o SAMU e Unidades de 
Pronto Atendimento, devido à necessidade da 
continuidade das ações em Saúde.
 
DATA DE ABERTURA: 17/10/2014 – 09h00min
 
O Edital encontra-se à disposição no Portal de 
Compras de Camaçari, endereço eletrônico 
www.compras .camacari.ba.gov.br. Camaçari - Bahia, 
25/09/2014. Juliana Barreto dos Santos - 
Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO DA PENALIZAÇÃO

PORTARIA Nº 080/2014

EMPRESA: LINE MED COMERCIAL EIRELI - EPP. 

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, por 
ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz César 
Augusto Borges de Andrade, cumpre a medida 
liminar no Mandado de Segurança (Processo n° 
0501389-40.2014.8.05.0039) e suspende os efeitos 
da Portaria de Penalização nº 055/2014 aplicada à 

auditório da Coordenação de 
Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
F r a n c i s c o  D r u m m o n d ,  s / n º ,  C e n t r o  
Administrativo, Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

empresa LINE MED COMERCIAL EIRELI - EPP, 
CNPJ nº 10.463.030/0001-98. Lezineide Andrade 
Chagas Santos, Secretária da Administração da 
Prefeitura de Camaçari-BA. Em 24/09/2014.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços; Nº 159/2012; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: Futura Arquiteto 
Associados Ltda.  – Me; Do Objeto: A readequação 
da Metafísica dos Serviços Prestados mediantes o 
Negocio Jurídico Original, Expressos na Planilha 
Anexa ao Contrato, bem assim, Alterar a Cláusula 
Sexta – Do Prazo – Do Aludido Contrato; Da 
Readequação: Fica por este Instrumento instituída a 
readequação da Metafísica ora aplicada ao Contrato, 
conforme a planilha de Aditivo de Metafisica  (Anexa) 
que descreve expressamente sua cisão e 
consequentes alterações ora ajustada e fica sendo 
parte integrante e complementar daquele, afim de 
juntas produzam um só efeito. O presente Termo 
Aditivo não implicará alteração no valor 
originalmente Contratado; Do Prazo: Fica por este 
instrumento, Instituída a prorrogação da Vigência do 
Contrato pelo Prazo de 06 (seis) meses, a contar do 
primeiro dia de setembro de 2014; Do Preço: Em 
virtude de o Contrato original ter por objeto a 
prestação de serviços indispensáveis, á 
Administração e, por força da readequação de meta 
física do Contida na Cláusula Segunda (Da 
Readequação) bem assim, da prorrogação contida 
na Cláusula Terceira (Do Prazo) ambas deste Termo 
Aditivo, fica mantida sem alteração o teor da 
Cláusula Terceira do Pacto original – Do Preço, 
Forma de Pagamento e Recursos Orçamentário;   
Da Ratificação: Em consequência deste Aditivo, 
ficam ratificadas em todos os seus Termos e 
Condições, permanecendo inal teradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições Contratuais não modificadas por este 
Primeiro Termo Aditivo, que passa a integrar e 
complementar o Contrato originários, afim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
01/09/2014; Ademar Delgado das Chagas  – 
Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação 
de Imóvel Urbano; Nº 0202/2013; Contratante: 
Município de Camaçari - SESAU; Contratada: 
Willians Santos da Silva; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Segunda (Do Prazo) do Instrumento 
Contratual original; Do Prazo: Por força deste Termo 
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Aditivo, fica prorrogado o Instrumento do Contrato 
pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do dia 04 de 
Setembro de 2014; Do Preço: Em virtude de o 
Contrato original ter por objeto a locação Imobiliária, 
que por sua natureza e caráter continuado e, por 
força da prorrogação contida na Cláusula Segunda – 
Do Prazo – deste Termo Aditivo o valor global, 
proporcional, fixado para a Locação que é de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), se mantém 
inalterado. O valor mensal do aluguel constante da 
Cláusula Terceira – Do Preço – do instrumento 
Contratual original, que é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) se mantém inalterado. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira do Pacto 
original;  Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário  e seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento;   Assinatura: 04/09/2014; Vital 
Sampaio Neto  – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 285/2012; Contratante: Município 
de Camaçari - SESAU; Contratada: Clinica Clisma 
Ltda. - Clinica São Matheus para execução de 
Serviços de Saúde do Credenciamento Público nº 
001/2012; Do Objeto: Alterar a Cláusula Décima-
Quinta (Da Vigência e da Prorrogação) do 
Instrumento do Contrato original; Do Prazo: Por 
força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o  
Contrato original pelo prazo de 12 (doze) meses, a 
contar do dia 03 de Agosto de 2014; Do Preço: Em 
virtude de o Contrato original firmado em 03 de 
Agosto de 2012, ter por objeto a prestação de 
serviços de saúde que compreende serviços 
médicos ambulatoriais especializados e serviços 
auxiliares de diagnoses e terapia (SADT)  que por 
sua natureza é caráter continuado e, por força da 
prorrogação contida na Cláusula Segunda – Do 
Prazo – deste Termo Aditivo o valor global, fixado 
para a Contratação que é de R$ 1.901.285,40 (um 
milhão novecentos e um mil, duzentos e oitenta e 
cinco reais e quarenta centavos), se mantém 
inalterado. O valor mensal fixado para a 
Contratação, que é de R$ 158.440,45 (cento e 
cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e 
quarenta e cinco centavos) se mantém inalterados. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do Contrato original;  Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário  e 
seus Termos Aditivos posteriores, não modificadas 
por este Instrumento;   Assinatura: 01/08/2014; 
Vital Sampaio Neto  – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 472/2011; Contratante: Município 
de Camaçari – SESAU; Contratada: Telemedicina 
na Bahia Ltda. Do Objeto: Alterar a Cláusula Quinta 
do Instrumento  Contrato original; Do Prazo: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 21 de outubro de 2014, passará a viger até 
21 de outubro de 2015;  Do Preço: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica fixado no valor global em R$ 199.950,00 (cento e 
noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais), 
sendo o valor mensal de R$ 16.662,50 (dezesseis 
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento das 
despesas decorrentes do presente Termo Aditivo 
correrão por conta da Unidade Orçamentária 31 – 
Função  10 – 10 Subfunção 302 – Programa 38 – A 
~]ap 414 – Class. Econômica 3390.39; Da 
Ratif icação:  Permanecem inal teradas e 
plenamente em vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário  e seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 05/09/2014; Vital 
Sampaio Neto  – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Termo de Autorização 
de Uso; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Associação de Moradores do Bairro 
Buri Satuba, com a Interveniência da - SEDES; Do 
Objeto: Alterar  a Cláusula Segunda – Do Prazo do 
Instrumento original do Termo de Autorização de 
Uso; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, 
o prazo de prorrogação do Termo de Uso, será de 12 
(doze) meses, contados a partir de 31 de dezembro 
de 2014, tendo vigência até 31 de dezembro de 
2015; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Termo de Autorização de Uso original e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 09/09/2014; Ademar 
Delgado das Chagas  – Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço; Nº 350/2010; Contratante: Município 
de Camaçari - SESAU; Contratada: Telediagnóstico 
do Brasil Ltda.-Me; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Quinta do Instrumento original; Do Prazo: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, 
a partir de 20 de outubro de 2014, passará a viger até 
20 de outubro de 2015; Do Preço: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, o qual 
fica fixado no valor global em R$  334.320,00 
(trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte 
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reais), sendo o valor mensal de R$ 27.860,00 (vinte e 
sete mil, oitocentos e sessenta reais). 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 Unidade Orçamentária 31 – 
Função  10; Subfunção 302 – Programa 38 – Ação 
4114 – Class. Econômica 3390.39; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento;   Assinatura: 
11/09/2014; Vital Sampaio Neto  – Município.

Extrato da STT

CONTRATO Nº 005/2014 CONTRATANTE; A 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari;  CONTRATADA; Empresa AME 
COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA – 
“EPP”,  firmam o presente Contrato, decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de Pregão 
Presencial nº. 009/2014, Processo Administrativo nº. 
109/2014, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93 
e alterações posteriores, Lei 8.987/95 e pela Lei 
Municipal 803/2007; DO OBJETO: Aquisição de 
material de limpeza e afins, para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital. O processo, 
normas, instruções, edital, seus anexos, como 
também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade Pregão Presencial nº 009/2014, 
passam a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual independente de transcrições; DO 
PRAZO: O presente contrato terá vigência até 31 de 
dezembro de 2014, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que 
observadas as disposições da Lei Federal nº. 
8.666/93, art. 57, caput, incisos e parágrafos, no que 
couber, mediante Termo Aditivo; DO PREÇO; A 
CONTRATANTE pagará à Contratada, a importância 
de R$ 11.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta 
reais), referente ao Lote Único, no prazo máximo de 
20 (vinte) dias, de acordo com o recebimento, 
conferência e aceite dos produtos efetivamente 
entregues, por meio de Ordem Bancária, e de acordo 
com as condições constantes da proposta, mediante 
a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura 
correspondente, de acordo com as demais exigências 
administrativas em vigor; DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste 
instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 
Orçamentária da Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público de Camaçari, à conta da seguinte 
programação financeira, a ser executada no exercício 
de 2014: Projeto/Atividade: 2056; Elemento de 
Despesa: 33.90.30; Fonte: 100; Assinatura: 02 de 
Setembro de 2014; CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE 
JESUS - Diretor Superintendente.

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº 
015/2013; Contratante: A Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari; 
contratada; Empresa Administradora de Vale 
Combustível em Cartão Eletrônico; DO OBJETO: 
Alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 015/2013. 
Fica acrescido ao contrato original, por intermédio do 
presente Aditivo, o valor de R$ 24.527,92 (vinte e 
quatro mil, quinhentos e vinte sete reais, e noventa e 
dois centavos) na forma do art. 65,§ 1º da Lei Federal 
8.666/93, que equivale a 4,16%, do valor global 
original do Contrato, consoante Planilha constante do 
Anexo Único. O valor global do Contrato passa   a ser 
de R$ 171.695,50 (cento e setenta e um mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta 
centavos), devendo ser considerados os valores já 
efetivamente pagos ao longo da execução do 
Contrato em razão dos quantitativos executados. Fica 
prorrogado por 02 (dois) meses, o prazo de vigência 
do Contrato, tendo inicio em 26 de agosto de 2014 e 
término em 26 de outubro 2014. Ficam mantidas 
todas as demais Cláusulas do Contrato, na forma 
pactuadas as obrigações no Instrumento original, 
assim como a sua  vigência;   Assinatura: 25 de 
Agosto de 2014; CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE 
JESUS - Diretor Superintendente.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
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