
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 960 de 04 de Julho de 2018 -  Pagina: 01 de 18XV

      LEI N° 1551/2018
      DE 28 DE JUNHO  DE 2018

Cria o Programa Municipal de Melhorias 
Hab i tac iona is  de  In te resse  Soc ia l  
denominado “CASA MELHOR” e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que  a Câmara Municipal decreta  e eu sanciono a  seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, o Programa de Melhorias Habitacionais de 
Interesse Social denominado “CASA MELHOR” que tem 
por objetivo realizar intervenções nas residências 
precárias, visando à reforma ou construção das unidades 
habitacionais das famílias de baixa renda, em situação de 
vulnerabilidade social e em que faltem condições mínimas 
de habitabilidade, residentes no município de Camaçari.

Parágrafo Único. As melhorias habitacionais serão 
efetuadas nos mesmos moldes e critérios estabelecidos no 
caput deste artigo para atender situação de excepcional 
interesse público.

Art. 2º - Serão abrangidas pelo Programa de Melhorias 
Habitacionais de Interesse Social de que trata esta Lei as 
intervenções relativas a: 
a) Revestimento de alvenaria: chapisco + reboco + pintura;
b) Revestimento de teto:  chapisco + reboco + pintura;
c) Esquadrias:  pintura; substituição ou instalações de porta 
e janelas;
d) Substituição de peças sanitárias: lavatório; bacia 
sanitária; caixa de descarga;
e) Reparo ou troca de telhado: telha cerâmica ou 
fibrocimento + madeiramento;
f) Pintura de gradil e ou esquadrias metálicas;
g) Piso cimentado: pequenos reparos;
h) Acessibilidade à pessoa com deficiência e à pessoa 
idosa; 
i) Outras melhorias condicionadas à análise e aprovação 
técnica da Secretaria Municipal de Habitação e de 
excepcional interesse público.

Art. 3º - Os beneficiários das execuções do Programa de 
Melhorias Habitacionais de Interesse Social deverão 
preencher os seguintes requisitos: 
I - Comprovação de residência, permanência ou vivência no 
Município de no mínimo 05 (cinco) anos em nome do 

beneficiário; 
II - Possuir renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários 
mínimos vigentes à época da seleção; 
III – Cadastro no CADÚNICO do Governo Federal;
IV - Ser proprietário do imóvel ou comprovar que se 
encontra em processo de regularização ou, ainda, possuir 
cessão de uso, no caso dos assentamentos rurais, emitida 
pelo órgão competente; 
V - Não ser proprietário de outro imóvel no Município de 
Camaçari ou em qualquer outro lugar;

VI - Residir em situação de vulnerabilidade social, em que 

faltem condições mínimas de habitabilidade;

VII - Apresentar Laudo da Defesa Civil do município que 

comprove a necessidade de execução de obras de 

Melhoria Habitacional;

VIII - Famílias com mulheres responsáveis pela unidade 

familiar, com comprovante da propriedade em seu nome; 
IX - Famílias com idosos, cuja renda não ultrapasse o 
disposto no inciso II;

X - Famílias com Idosos responsáveis pela unidade familiar, 

e comprovante da propriedade em seu nome; 

XI - Famílias beneficiadas por Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) no âmbito da Política de Assistência 

Social, comprovado por declaração do ente público;

XII - Famílias de que façam parte pessoa (s) com 

deficiência, comprovado com a apresentação de atestado 

médico;

XIII - Famílias de que façam parte pessoa (s) com 

deficiência, e sejam responsáveis pela unidade familiar 

comprovado com a apresentação de atestado médico e 

comprovante da propriedade em seu nome;
XIV - Famílias de que façam parte pessoa (s) com 
microcefalia comprovado com a apresentação de atestado 
médico.

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade 
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que 
com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo 
doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua 
economia pela constituição de seus membros.

§ 2º. Serão computados para cálculo da renda familiar os 
rendimentos de todos os membros adultos que compõe a 
família.

§ 3º. No ato da inscrição da família, e, a qualquer tempo, a 
critério da Secretaria Municipal de Habitação, será feita a 
aferição da renda familiar.

§ 4º. Os incisos de I a VI possuem caráter obrigatório, 
devendo o candidato satisfazer a todos estes itens para 
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participar do pleito.

§ 5º. Os incisos de VII a XIV possuem caráter qualitativo e 
serão utilizados como critérios para seleção de candidatos.

§6º. O poder executivo municipal definirá:

I - os parâmetros de priorização e enquadramento dos 
beneficiários do Programa de Melhorias Habitacionais 
“CASA MELHOR”; e

II - a periodicidade de atualização dos limites de renda 
familiar estabelecidos nesta Lei;

Art. 4º - Para fins de implementação do Programa Municipal 
de Melhorias Habitacionais de Interesse Social “CASA 
MELHOR” e a critério do Poder Executivo Municipal, a 
reforma das casas poderão ser realizadas através de 
mutirões comunitários, execução direta, liberação de mão-
de-obra, trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados pelo Município ou por convênio 
firmado com entidades civis organizadas sem fins lucrativos 
em regular funcionamento e que mantenha vínculo ou que 
desenvolva atividades inerentes à vida comunitária.

Parágrafo Único. Os convênios apenas serão firmados 
com entidades que comprovem sua notória idoneidade e 
experiência para executar o empreendimento.

Art. 5º - As inscrições para o Programa Municipal de 
Melhorias Habitacionais de Interesse Social “CASA 
MELHOR” serão realizadas pela Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB. 

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Habitação - 
SEHAB poderá contratar empresa especializada para 
realização do cadastro socioeconômico das famílias a ser 
beneficiadas.

Art. 6º - No ato da inscrição, o requerente preencherá 
formulário próprio, devendo apresentar os seguintes 
documentos:

I – Cédula de Identidade;

II – CPF;

III – Título de eleitor;

IV – Carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
V – Comprovação de residência, permanência ou vivência 
no Município de no mínimo, 05 (cinco) anos em nome do 
beneficiário; 

VI – Comprovação de renda familiar;

VII - Número de Inscrição Social – NIS;

VIII - Folha resumo do CADÚNICO do Governo Federal;

IX - Demais documentos comprobatórios das situações 

previstas no art. 3º desta Lei, se for o caso.

Art. 7º - Será dada preferência para o atendimento no 
Programa Municipal de Melhorias Habitacionais de 
Interesse Social “CASA MELHOR” aos grupos familiares 
que apresentarem as seguintes condições: 

I – Habitação em estado precário, em situação de 
vulnerabilidade social, ou em situação estrutural 
inadequada para oferecer acessibilidade a pessoas idosas, 

 

com deficiência, com mobilidade reduzida e/ou dificuldade 
de locomoção;

II – Ainda não ter recebido nenhum atendimento por parte 
do Poder Público, referente a melhoria habitacional ou 
construção; 

III – Quando o arrimo de família for mulher ou idoso.

Art. 8º - Será excluído automaticamente do Programa 
Municipal de Melhorias Habitacionais de Interesse Social 
“CASA MELHOR” o beneficiário que prestar declaração 
falsa ou usar de qualquer meio ilícito para obtenção de 
vantagens.

Parágrafo Único. Ao servidor público ou agente de 
entidade conveniada que concorra para o ilícito previsto 
neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa 
ou documento que deva produzir efeito perante o Programa 
Municipal de Melhorias Habitacionais de Interesse Social 
“CASA MELHOR”, aplica-se, além das sanções penais e 
administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro das 
despesas despendidas objeto do delito.

Art. 9º - Para atendimento do Programa Municipal de 
Melhorias Habitacionais de Interesse Social “CASA 
MELHOR”, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a:

I – Aplicar o instrumento jurídico que couber para proceder 
às execuções previstas nesta Lei;

II – Editar, normatizar, regulamentar ou emitir qualquer ato 
administrativo necessário ao fiel cumprimento desta Lei;

III – Proceder à reforma ou melhoria habitacional em imóvel 
pertencente ao beneficiário que se enquadre nos critérios 
estabelecidos no Programa Municipal de Melhorias 
Habitacionais de Interesse Social “CASA MELHOR”;

IV – Abrir crédito especial para atendimento da presente 
Lei, usando para tanto, os critérios e recursos previstos no 
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e criar o Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social para 
investimentos no programa;
V – O Programa Municipal de Melhorias Habitacionais de 
Interesse Social “CASA MELHOR”, contará com recursos 
de dotações a ele destinadas especificamente, os créditos 
adicionais ou suplementares, doações de pessoas físicas, 
jurídicas ou entidades nacionais ou estrangeiras, assim 
como os rendimentos obtidos na aplicação do próprio 
recurso, transferências de recursos Federais ou Estaduais 
e outras receitas eventuais.

Art. 10º - Para cumprimento desta Lei, a Administração 
Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, 
deve organizar, através de cadastros, os grupos 
mencionados no artigo 3º desta Lei, bem como as pessoas 
que possam ser beneficiárias finais na forma definida em 
regulamento.

Art. 11º - Concluída a reforma ou construção, o Setor de 
Habitação apresentará ao beneficiário, para seu 
conhecimento, a relação de materiais utilizados e serviços 
executados e o custo total da obra, bem como expedirá 
Termo de Recebimento Definitivo de Obra, que será 
assinado pelo beneficiário. 
Parágrafo Único - Após a conclusão e a entrega da obra 
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pela equipe municipal ou contratada, qualquer alteração na 
estrutura original do imóvel será de inteira responsabilidade 
do beneficiário.

Art. 12º - Fica incluído o Programa Municipal de Melhorias 
Habitacionais de Interesse Social “CASA MELHOR” no 
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual, cabendo à Secretaria Municipal de 
Habitação fazer os ajustes necessários ao pleno 
cumprimento desta Lei.

Art. 13º - Fica a Secretaria Municipal de Habitação 
responsável pela fiscalização do Programa estabelecido no 
artigo 1º. 

Art. 14º - Fica o poder executivo autorizado a proceder à 
suplementação orçamentária necessária para as 
necessidades de execução deste programa.

Art. 15º Os serviços de reforma ou construção previstos por 
esta Lei serão custeados por recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social - FNHIS, além dos 
recursos públicos previstos no orçamento do município, 
parcerias, convênios e outros recursos com destinação 
específica. 

Art. 16º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO  DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      LEI N° 1552/2018
      DE 28 DE JUNHO  DE 2018

''Abre ao Orçamento Fiscal e da 
seguraridade Social do Município, 
crédito adicional especial no valor global 
de R$ 2.894.000,00(Dois milhões 
Oitocentos e noventa e quatro mil reais), 
para os fins que especifica e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que  a Câmara Municipal decreta  e eu sanciono a  
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o chefe do poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 2.894.000,00 (Dois milhões,Oitocentos e noventa e 
quatro mil reais), ao Orçamento Fiscal e da seguridade 
social em vigor, para atender á seguinte.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
04 de Julho de 2018 - Ano XV

Nº 960 - Pagina. 03 de 18



Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes:

a) de anulação parcial de dotações orçamentárias na 

forma estabelecida no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 
4.320/64, e com respaldo e fundamento no Art. 167, 
Inciso VI da Constituição Federal, no valor parcial de R$ 
894.000,00 (Oitocentos e noventa e quatro mil reais), 
conforme detalhamento a seguir evidenciado:
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b) superávit financeiro, apurado no Balanço 
Patrimonial de 2017, especificamente da fonte de 
recurso 0300.000 – Recursos Ordinários, no valor de 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), na forma 
estabelecida no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei Federal 
4.320/64.

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

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

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

III – decorrentes de anulação parcial ou total de 
dotações, até o limite de 100% (cem por cento) dos 
créditos orçamentários no orçamento vigente, 
conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 

Federal 4.320/64, e com base no Art.167, Inciso VI da 
Constituição Federal.

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

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício 
de 2018, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO   DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO



      

LEI N° 1554/2018
      DE 28 DE JUNHO  DE 2018

INSTITUI OS BENEFICIOS EVENTUAIS 
DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI 
ORGÂNICA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, LEI 
N°8742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, 
ESTABELECE OS CRITÉRIO PARA SUA 
C O N C E S S Ã O  E  D Á  O U T R A S  
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que  a Câmara Municipal decreta  e eu sanciono a  
seguinte Lei:

Art.1º instituídos, no Município de Camaçari, os 
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei 
Orgânica da

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Ficam 

 Assistência Social, Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993.

Art. 2º Benefício Eventual é modalidade de provisão de 
proteção social básica, de caráter suplementar e 
temporário, que integra organicamente as garantias do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com 
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos 
sociais e humanos.

Art. 3º O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às 
famílias em situação de vulnerabilidade temporária e/ou 
em caso de calamidade pública, com impossibilidade de 
arcar por conta própria com o enfrentamento de 
contingências sociais, cuja ocorrência pode provocar 
riscos e fragilizar a manutenção do indivíduo, a unidade 
da família e a sobrevivência de seus membros.

Art. 4º A situação de vulnerabilidade temporária 
caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à 
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I - Riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - Perdas: privação de bens e de segurança material;
III - Danos: agravos sociais e ofensas.
Parágrafo Único. Os riscos, as perdas e os danos podem 
decorrer:
I - Da falta de:
a)acesso a condições e meios para suprir a reprodução 
social cotidiana do solicitante e de sua família, 
principalmente a de alimentação;
b) documentação;
c) domicílio.
II - da situação de abandono ou da impossibilidade de 
garantir abrigo aos filhos;
III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de 
vínculos familiares, da presença de violência física ou 
psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
IV - de desastres e de calamidade pública;

V - de outras situações sociais que comprometam a 
sobrevivência.

Capítulo II
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 6º O requerimento para concessão de benefício 
eventual  pode ser formulado por qualquer 
cidadão/família junto da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, os quais Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS), e encaminhamento através dos  Centro 
de Referência Especializado da Assistência Social 
(CREAS), Centro de Referência Especializado em 
Situação de Rua (CENTRO POP) e Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 
Yolanda Pires (CRAM), observado o disposto nos arts. 2º 
e 4º desta Lei:

I - mediante preenchimento do formulário nos setores 
descritos no “caput” deste artigo;

II - após realização de visita domiciliar, se necessário, por 
t é c n i c o  d e  r e f e r ê n c i a  r e s p o n s á v e l  p e l o  
acompanhamento dos benefícios socioassistenciais, 
para verificação da situação de vulnerabilidade do 
cidadão e famílias beneficiárias;

III - parecer favorável do assistente social ou psicólogo 
que acompanha os benefícios socioassistenciais, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES.

Parágrafo Único. Na comprovação das necessidades 
para concessão do benefício eventual são vedadas 
quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.

Art. 7º A concessão de qualquer dos benefícios previstos 
nesta Lei dependerá de prévio requerimento da parte 
interessada, por formulário expedido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, bem 
como de parecer emitido por assistente social ou 
psicólogo dos CRAS, devidamente fundamentado, assim 
como de disponibilidade orçamentária

Capítulo III
DAS FORMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 8º São formas de benefícios eventuais:

I - auxílio funeral;

II - auxílio natalidade;

III - auxílio passagem;

IV - auxílio cesta básica;

V - auxílio documentação;

Art. 5º Terão direito aos benefícios eventuais os 
requerentes que comprovarem renda familiar mensal per 
capita de até um salário mínimo e meio.

às unidades de assistência 
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VI - auxílio aluguel;

VII - benefício Colchão e Cobertor;

VIII- auxílio gás.

SEÇÃO I
DO AUXÍLIO FUNERAL

Art. 9º O benefício eventual, na forma de auxílio funeral, 
constitui-se em prestação temporária, não contributiva 
da assistência social para prestar o serviço de Auxílio 
Funeral e Translado com o objetivo de reduzir 
vulnerabilidade provocada por morte de membro da 
família.

Art. 10º A liberação do benefício Auxílio Funeral e 
Translado será concedido apenas por meio de funerárias 
contratadas junto à Prefeitura Municipal de Camaçari, 
mediante as condições seguintes e suplementações de 
requisitos em portaria específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário, familiar ou responsável no 
Município;

b) apresentar certidão de óbito expedida ouGuia de 
sepultamento expedida pelo Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Naturais (original e cópia);

c) requerimento de familiar (cônjuge, companheiro(a), 
parente de primeiro ou segundo grau do beneficiário)  ou 
responsável;

d) guia de encaminhamento autorizado pelos técnicos 
dos CRAS. 

Art. 11º Este benefício poderá ser concedido, no todo ou 
em parte, funeral e translado, ou só o funeral.

Art. 12º. O translado será concedido para casos de óbitos 
fora do município e o corpo transladado para 
sepultamento no município de Camaçari.

Art. 13º O Município deverá garantir o atendimento com 
plantão 24 horas para o requerimento e concessão do 
auxílio funeral.

SEÇÃO II
DO AUXÍLIO NATALIDADE

Art. 14º O benefício eventual, na forma de auxílio-
natalidade, constitui-se em uma prestação temporária, 
não contributiva da assistência social, em bens de 
consumo que consiste no enxoval do recém-nascido, 
com o objetivo de reduzir vulnerabilidade provocada por 
nascimento de um membro da família.

Art. 15º. O benefício será concedido pelos CRAS através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
por fornecedores contratados junto à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, mediante as condições 

seguintes e suplementações de requisitos em portaria 
específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) comprovante de 
residência da beneficiária ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano;

b) apresentação do acompanhamento de saúde (carteira 
de pré-natal);

c) o enxoval será liberado entre as 30 semanas de 
gestação até o RN (recém nascido) completar um mês, 
com cópia da certidão de nascimento;

d) emissão da avaliação social;

e) A concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício emitido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;

f)este benefício será concedido de forma material ou vale 
compras.

§ 1º O benefício natalidade será devido à família em 
número igual ao das ocorrências do evento.

§ 2º O benefício natalidade pode ser entregue 
diretamente a um integrante da família beneficiária, mãe, 
pai, parente até segundo grau ou pessoa autorizada 
mediante declaração.

SEÇÃO III
DO AUXÍLIO PASSAGEM

Art. 16 O benefício eventual, na forma de auxílio 
passagem, constitui-se em uma prestação temporária, 
não contributiva da assistência social, em passagem, de 
modo a garantir ao cidadão e às famílias, em situação de 
vulnerabilidade social, risco pessoal e situação de rua, 
condições dignas de deslocamento.

Art. 17 O auxílio passagem será concedido, 
preferencialmente, na seguinte situação:
I - Passagens Terrestre ou Aérea para o beneficiário e/ou 
acompanhante, se necessário, do município para outros 
estados ou para outros municípios do Estado da Bahia, 
observado o princípio da economicidade.

Art. 18 O benefício será concedido pelos CRAS através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
por fornecedores contratados junto à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, mediante as condições 
seguintes e suplementações de requisitos em portaria 
específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto migrantes e 
população de rua;

b) apresentação de atestado de antecedentes criminais;

c) ter parecer social;
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d) a concessão deste benefício retira do beneficiário o 
direito de receber qualquer outro benefício no âmbito 
desta secretaria, no período de 2 (dois) anos, salvo 
justificativa de parecer social;

e) A concessão do benefício deverá ser realizada 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;

§ 1º. Realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pelo Secretário(a), 
fiscalização do cumprimento dos critérios estabelecidos 
nesta lei.

§ 2º. Caso o beneficiário de qualquer das modalidades de 
passagem retorne ao município, outra passagem só 
poderá ser concedida decorridos 2 (dois) anos da 
concessão anterior.

§ 3º. Das duas modalidades de passagem existentes, 
apenas uma poderá ser concedida ao mesmo 
beneficiário.

SEÇÃO IV
DO AUXÍLIO CESTA BÁSICA

Art. 19 O benefício eventual, na forma de auxílio cesta 
básica, constitui-se em uma prestação temporária, não 
contributiva da assistência social, em alimentos ou vale 
compras, como forma de reduzir a vulnerabilidade 
socioeconômica das famílias beneficiárias.

Art. 20 A concessão do benefício será de caráter 
emergencial nos casos de vulnerabilidade social.

Art. 21 O benefício será concedido pelos CRAS através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
por fornecedores contratados junto à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, mediante as condições 
seguintes e suplementações de requisitos em portaria 
específica:

a) apresentar RG , CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano;

b) a concessão do benefício será de caráter emergencial 
nos casos de extrema vulnerabilidade social;

c) a concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;

d) só poderá ser concedido por família o máximo de 6 
(seis) cestas básicas, no período de 1 (um) ano, 
justificado através da avaliação social do técnico de 
referência do CRAS;

Parágrafo Único. Realizar-se-á periodicamente, por meio 
de Comissão Interna designada pelo Secretário(a), 

fiscalização do cumprimento dos critérios estabelecidos 
nesta lei.

SEÇÃO V
DO AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO

Art. 22 O benefício eventual, na forma de auxílio 
documentação, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, com 
objetivo de garantir aos cidadãos e às famílias em 
situação de vulnerabilidade social a obtenção de 
documentos de que necessitam e não dispõem de 
condições para adquiri-los.

Art. 23 O auxílio documentação compreende 
recolhimento de taxas e será concedido para obtenção 
dos seguintes documentos:

I - Registro de Nascimento/Casamento/Óbito;
II - Carteira de Identidade;
III – CPF.

Art. 24 O benefício será concedido pelos CRAS através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
por fornecedores contratados junto à Prefeitura 
Municipal de Camaçari, mediante as condições 
seguintes e suplementações de requisitos em portaria 
específica:

a) apresentar RG, CPF (cópia e e 
comprovante de residência do beneficiário ou membro da 
família no Município por no mínimo um (01) ano;

b) a concessão do benefício ocorrerá nos casos de 
vulnerabilidade social, mediante avaliação social;

c) a concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento do 
Benefício fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania;

d) a carência para concessão de novo benefício de 
auxílio documentação será de 1 (um) ano.

SEÇÃO VI
DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALUGUEL

Art. 25 O benefício eventual, na forma de auxílio aluguel, 
constitui-se em ação da assistência social, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil, 
sendo esta destinada às famílias de baixa renda que 
tenham sofrido perdas do imóvel ou que o mesmo 
apresente situação de risco, ou calamidade pública e/ou 
se encontrem em situação de rua.

Art. 26 O benefício será pago em espécie com valor a ser 
definido em pelo poder executivo.

Art. 27 O benefício será concedido mediante os 
seguintes critérios e suplementação através de portarias 
específicas:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 

original),se possível, 
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de residência do beneficiário ou membro da família no 
Município por no mínimo um (01) ano, exceto população 
em situação de rua;

b) estar desabrigado em razão de situações 
provisórias comprovadas pela operação chuva ou 
similares, no município;

c) residir em local de risco, comprovado tecnicamente 
por laudo da Coordenadoria Geral da Defesa Civil;

d) emissão de parecer social;

e) a concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento 
do Benefício fornecido pela Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES;

§ 1º. O tempo de permanência da concessão do 
benefício será de no máximo 06 (seis) meses, 
prorrogável por igual período. Os casos de permanência 
maior serão justificados com parecer social específica.

§ 2º. Realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pelo Secretário (a), 
fiscalização do cumprimento dos critérios estabelecidos 
nesta lei.

SEÇÃO VII
BENEFÍCIO COLCHÃO/COBERTOR

Art. 28 O benefício Colchão e Cobertor serão 
concedidos pelos CRAS através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, por fornecedores 
contratados junto à Prefeitura Municipal de Camaçari, 
mediante as seguintes condições e suplementação 
através de portarias específicas:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
município por no mínimo um ( 01 ) ano, exceto 
população em situação de rua;

b) estar desabrigado em razão de situações provisórias 
comprovadas pela operação chuva ou similares, no 
município;

c) estar necessitado do benefício, caso em que a 
concessão será feita em função de avaliação social; 

d) a concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento 
do Benefício fornecido pela Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES;

Art. 29 Uma nova concessão deste benefício deverá ter 
o interstício mínimo de 06 (seis) meses.

Art. 30 Realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pelo Secretário (a), 
fiscalização do cumprimento dos critérios estabelecidos 
nesta lei.

SEÇÃO VIII
AUXÍLIO GÁS

Art. 31 O benefício gás de cozinha será concedido pelos 
CRAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, por fornecedores contratados junto à 
Prefeitura Municipal de Camaçari ou vale gás, mediante 
as seguintes condições e suplementação através de 
portarias específicas:

a) apresentar RG, CPF (cópia e original) e comprovante 
de residência do beneficiário ou membro da família no 
município por no mínimo um ( 01 ) ano;

b) estar necessitado do benefício, caso em que a 
concessão será feita em função de parecer social; 

c) a concessão do benefício deverá ser realizado 
mediante o preenchimento do Termo de Recebimento 
do Benefício fornecido pela Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES;

d) só poderá ser concedido por família o máximo de 3 
(três)  benefícios, no período de 1 (um) ano, justificado 
através da parecer social do técnico de referência do 
CRAS.

Art. 32 Realizar-se-á periodicamente, por meio de 
Comissão Interna designada pelo Secretário (a), 
fiscalização do cumprimento dos critérios estabelecidos 
nesta lei.

Capítulo IV
DAS CALAMIDADES PÚBLICAS

Art. 33 Entendem-se como ações assistenciais em 
caráter de emergência àquelas provenientes de 
calamidade pública, provocadas por eventos naturais 
e/ou epidemias.

Parágrafo Único. No caso de calamidade, deve ser 
realizada uma ação conjunta das políticas setoriais 
municipais no atendimento aos cidadãos e às famílias 
atingidas.

Art. 34 Enquadram-se como ações assistenciais em 
caráter de emergência, nos casos de calamidade 
pública, a remoção das famílias atingidas.

Capítulo V
DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS

Art. 35 Compete ao Município, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES:

I - centralizar a concessão dos benefícios eventuais nos 
CRAS.

II - estimar a quantidade de benefícios a serem 
concedidos durante cada exercício financeiro;
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III - a coordenação geral, a operacionalização, o 
acompanhamento e a avaliação da prestação dos 
benefícios eventuais, bem como seu financiamento;

IV – realizar estudos da realidade e monitoramento da 
demanda, para ampliação da concessão dos benefícios 
eventuais;
V - expedir as instruções e instituir formulários e modelos 
de documentos necessários à operacionalização dos 
benefícios eventuais;
VI - manter arquivo dos requerimentos deferidos, com o 
fim de evitar doações e concessões indevidas;
VII - articular-se com a rede de proteção social básica e 
especial, com as entidades não governamentais, com as 
políticas setoriais e ações capazes que possibilitem o 
exercício da cidadania das famílias, seus membros, 
indivíduos e cidadãos que necessitam dos benefícios 
eventuais, através da inserção social em programas, 
projetos e serviços que potencializem suas habilidades 
em atividades de geração de renda.

Art. 36 Compete ao Conselho Municipal de Assistência 
Social:

I - estabelecer critérios e definir prazos para a concessão 
de benefícios eventuais, nos termos do art. 22 da Lei 
Orgânica da Assistência Social, 
Lei de nº 8.742/1993;

II - fiscalizar a prestação dos referidos benefícios 
eventuais;

III - contribuir na melhoria da qualidade do serviço 
prestado.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 As provisões relativas a programas, projetos, 
serviços e benefícios diretamente vinculados às áreas 
da saúde, educação e demais políticas setoriais, não se 
incluem na modalidade de benefícios eventuais da 
assistência social, de que trata esta Lei.

Art. 38 As despesas decorrentes da aplicação da 
presente Lei correrão por conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento municipal.

Art. 39 
e além de todos os dispositivos legais que 

versem sobre a matéria, principalmente, aqueles que 
estejam em desacordo com a presente lei. 

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Estão revogadas as disposições do art. 2º a Lei n° 
669/2005 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE JUNHO   DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0871.11.02.408.2017

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) FABIO DE OLIVEIRA, 
cadastro nº. 61374, lotado (a) na Secretaria da Educação 
- SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para PROFESSOR 
NIVEL II, com data retroativa à 14 de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 

2618.11.02.408.2017

                                   RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARYLUCE CONCEIÇÃO 

BARROS SANTOS, cadastro nº. 61396, lotado (a) na 
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Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR 

NIVEL II, para PROFESSOR NIVEL III, com data 

retroativa à 30 de agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM1 7 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
2236.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) RICARDO PEREIRA DE 
AZEVEDO, cadastro nº. 9019, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para 
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 04 de 
agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 

nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0921.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) NADIR DO ESPIRITO 
SANTO SANTANA REIS, cadastro nº. 62272, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR 
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data 
retroativa à 20 de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0970.11.02.408.2017

                                 RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ROBERTA SANTOS 
CRAVO, cadastro nº. 9163, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR ESPECIAL NÍVEL 
I, para PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 23 
de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
04 de Julho de 2018 - Ano XV
Nº 960 - Pagina. 10 de 18



                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0689.11.02.408.2017

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ECIA MARIA ALVES DE 
FREITAS, cadastro nº. 7668, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR ESPECIAL NÍVEL 
I, para PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 02 
de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 

comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1075.11.02.408.2017

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ALINE DE LIMA OLIVEIRA 
GUIMARÃES, cadastro nº. 60971, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR 
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data 
retroativa à 30 de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0923.11.02.408.2017

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JOSE ELIOMAR DOS 
SANTOS FILHO, cadastro nº. 62931, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de PROFESSOR 
NIVEL I, para PROFESSOR NIVEL II, com data 
retroativa à 20 de Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação
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DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
2612.11.02.408.2017

                                          RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ELISANGELA SILVA 
NEVES, cadastro nº. 8989, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para 
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 29 de 
agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 17 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
0759.11.02.408.2017

                                         RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) PAULA LOUREIRO DE 
JESUS, cadastro nº. 61466, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR NIVEL I, para 
PROFESSOR NIVEL II, com data retroativa à 08 de 
Março de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03117.11.02.904.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) RUY SANTANA ARAUJO 
JUNIOR, cadastro nº. 63715, lotado (a) na Secretaria de 
Saude - SESAU, de AUDITOR EM SAUDE NÍVEL I, para 
AUDITOR EM SAUDE NÍVEL II, Com data retroativa à 01 
de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário de Saude 

      

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
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decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03454.11.02.904.2017

                                         RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) LAYSE CARDOSO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 63340, lotado (a) na Secretaria de 
Educação- SEDUC, de MERENDEIRA I-B, para 
MERENDEIRA II-B, Com data retroativa à 20 de 
Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

       

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03439.11.02.904.2017

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) LIANA SANTOS 
RODRIGUES, cadastro nº. 63599, lotado (a) na 
Secretaria de Educação- SEDUC, de AUXILIAR DE 
DISCIPLINA I-B, para AUXILIAR DE DISCIPLINA II-B, 
Com data retroativa à 17 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                   
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação  

     

DECRETO DE 05 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1149.11.02.904.2018

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) SILVIA MARIA FERREIRA 
DOS SANTOS, cadastro nº. 63665, lotado (a) na 
Secretaria de Educação- SEDUC, de MERENDEIRA I-B, 
para MERENDEIRA II-B, Com data retroativa à 10 de 
Maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE JUNHO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação 

      

DECRETO DE 05 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1144.11.02.904.2018
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                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) CATIA AMPARO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 63593, lotado (a) na Secretaria de 
Educação- SEDUC, de AUXILIAR DE DISCIPLINA I-B, 
para AUXILIAR DE DISCIPLINA II-B, Com data 
retroativa à 09 de Maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE JUNHO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação       

DECRETO DE 06 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1100.11.02.904.2018

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MONALISA DE JESUS 
SILVA, cadastro nº. 63932, lotado (a) na Secretaria de 
Saude - SESAU, de AGENTE DE COMBATE AS 
EDEMIAS I-B, para AGENTE DE COMBATE AS 
EDEMIAS II-B, Com data retroativa à 04 de Maio de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                      
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário de Saude    

DECRETO DE 21 DE JUNHO DE 2018.

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 as informações 
constantes no processo administrativo 1349/2018, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, 

 
RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor VICTOR ROCHA 
SANTANA, matrícula 64102, do cargo de Médico 40 
horas- Nível I-A, da estrutura da Secretaria da Saúde, 
com data retroativa a 05/06/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE JUNHO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 029/2018
DE 26 DE JUNHO DE 2018

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o art. 1º da Portaria 024/2018 de 15 de 
junho de 2018, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Designar os servidores Thiago de Barros 
Meirelles, cargo de Coordenador do CTS, matricula nº 
82948-8, Gustavo Moreira Cezimbra, cargo de Analista 
de Suporte, matricula nº 63569-7 e Shirlene dos Santos 
Barbosa, cargo de Técnico de Informática, matrícula nº 
63516-6 para desempenhar a função de fiscal do 
contrato administrativo nº 0246/2015 firmado com a 
empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.     

     
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE JUNHO DE 
2018. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 030/2018
DE 26 DE JUNHO DE 2018

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora Elaine Teixeira de 
Oliveira Magalhães, cargo de Diretora do Departamento 
de Média e Alta Complexidade, matricula nº 9965-9, para 
desempenhar a função de Fiscal do contrato 
administrativo nº 0185/2016 firmado com a empresa 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.   

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE JUNHO DE 
2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

RESOLUÇÃO  Nº 006/2018 
de 28 de junho de 2018

Dispõe sobre Aprovação da prestação de 
Contas da Secretaria de Saúde referente 
ao 1º Quadrimestre de 2018

Considerando o artigo 36 da Lei Complementar 
141/2012 combinado com (c/c) o artigo 9º do Decreto 
1.651/1995 e Resolução CNC nº 453/2012, estabelecem 
que a cada quadrimestre seja apresentada pelo gestor a 
prestação de contas, em relatório detalhado, sobre o 
andamento do Plano de Saúde, dados sobre o montante 
e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias 
iniciadas e concluídas no período, bem como a produção 
e a oferta de serviços na rede assistencial própria, 
contratada ou conveniada,

Considerando que foi entregue em tempo hábil, a todos 

os conselheiros, a prestação de contas da Secretaria 
Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2018 e 
apresentado todos os pontos requeridos na legislação 
em reunião ordinária do Conselho Municipal de saúde dia 
14 de junho de 2018;

Considerando que após o recebimento dos documentos 
de prestação de contas não houve nenhuma solicitação 
de destaque ou vistas emitida pelos Conselheiros à 
Secretaria de Saúde;

Considerando que a reunião extraordinária que 
aprovaria a pauta já apresentada que ocorreu no dia 27 
de junho de 2018 não apresentou quórum; 

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Nº. 
1086 de 22 de junho de 2010, que institui o Conselho 
Municipal de Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar, ad referendum, a Prestação de Contas 
do 1º quadrimestre de 2018, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Parágrafo único - A pauta será remetida para a próxima 
reunião do colegiado para a verificação da existência de 
ressalvas.

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

Paulo Cezar Souza Costa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº  006/2018 do Conselho 
Municipal de Saúde.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 807/2018,
DE 29 DE JUNHO DE 2018

“Designa servidor para f ins de 
fiscalização da execução dos Contratos 
Administrativos nº 005/2018, para 
a t e n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
d e  C a m a ç a r i / B A  e  d á  o u t r a s  
providencias”.
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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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 
2007.

Considerando as disposições constantes na Lei Federal 
nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007; 

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor MARINA DOS SANTOS 
RABELO, mat. 1015140, para fins de fiscalização da 
execução dos Contratos Administrativos abaixo 
discriminados para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari/BA:

I – CONTRATO Nº 005/2018, Constitui objeto deste 
contrato a Prestação de Serviços de Assessoria e 
Consultoria Técnica-Jurídica em Direito Administrativo e 
Financeiro. 

 
Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação,  Retroagindo seus efeitos ao dia 30 de Maio 
de 2018.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO 
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 808
DE 29 DE JUNHO DE 2018

“Altera o tráfego de veículos, 
r e g u l a m e n t a  á r e a s  d e  
estacionamento, áreas de Embarque 
e Desembarque do Transporte 
Público Coletivo e Individual de 
Passageiros durante a realização da 
comemoração à Independência da 
Bahia – 2 de Julho, na cidade de 
Camaçari 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 de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, Lei municipal nº407, de 30 de agosto de 

1998; Lei Municipal nº 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei Municipal nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei 
Municipal nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
Municipal nº 807, de 24 de julho de 2007, Lei 
Municipal nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei 
municipal nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei 
Municipal nº 1.271, de 24 de julho de 2013, e tendo 
em vista o disposto no Art. 24, incisos I, II, III, VI, VII e 
IX, em especial no artigo 95, §2º, da Lei Federal n° 
9.503/1997 (que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB) e a legislação de transporte 
vigente;

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego 
de veículos, circulação de pedestres e 
estacionamentos, quando da realização de eventos 
em Comemoração à Independência da Bahia – 2 
de Julho, a ser promovido pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari Avenida Luís Eduardo Magalhães, 
Centro, no dia 2 de julho de 2018.

RESOLVE:

DAS VIAS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO

Art. 1º Promover as seguintes alterações na 
circulação, parada e estacionamento de veículos 
nas vias uti l izadas para realização das 
comemorações à Independência da Bahia, em 2 de 
julho de 2018.

Art. 2º Da Proibição do Tráfego de veículos e 
estacionamento:

I - Fica proibido o tráfego de veículos a partir das 
06hs00min até às 20hs00min do dia 02/07/2018, na 
Avenida Luís Eduardo Rua Francisco Drumond. 

II -  Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os sentidos da Rua Direta de Jauá, Rua São 
Francisco e Rua Vera Cruz, conforme inciso I deste 
artigo, em seus respectivos locais e horários.

III -  O trecho da Rua Francisco Drumond 
compreendido entre a interseção com a Rua Vero 
Frois e a Avenida Luís Eduardo Magalhães também 
passará a ser de sentido duplo de circulação, 
conforme sinalização temporária implantada no 
local, durante a realização do evento, retornando a 
normalidade após o término do mesmo.

Art. 3º Opções de tráfego nos horários das 
interdições:

Parágrafo Único. Aos veículos em geral com 
destino diverso ao evento:

a) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da 
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Avenida Luiz Gonzaga (Praça dos 46) sentido à 
Avenida Luís Eduardo Magalhães, deverão seguir 
pela Rua da Linha sentido Rua do Alecrim, em 
seguida pela Avenida Eixo Urbano Central sentido 
Rua da Natividade no itinerário inverso, estarão 
temporariamente proibidos de transitar nestes 
logradouros no horário previsto no inciso I, art. 1º, 
que compreende a realização do evento. 

b) Automóveis, Motocicletas, Motonetas e 
Ciclomotores: Oriundos da Avenida Luiz Gonzaga 
(Praça dos 46) sentido à Avenida Luís Eduardo 
Magalhães, deverão seguir pela Rua da Linha 
sentido Rua do Alecrim, em seguida pela Avenida 
Eixo Urbano Central sentido Rua Francisco 
Drumond. 

c)  Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os sentidos da Avenida Luís Eduardo 
Magalhães, durante o período de realização do 
evento.

Art. 4º Do funcionamento do Transporte 
Público Coletivo:

I – As linhas de Transporte Público Coletivo de 
Passageiros - TPC municipais oriundos na Avenida 
Luís Gonzaga deverão observar o disposto na 
alínea 'a', art. 3º. Os demais oriundos da Avenida 
Luís Eduardo Magalhães sentido linha férrea 
deverão realizar a conversão à esquerda (os que 
tiverem como destino Avenida Jorge Amado) a 
conversão à direita (os que tiverem como destino a 
Avenida Eixo Urbano Central). Sendo que o TPC 
que circula Sede/Orla deverão desviar na Rua 
Francisco Drumond sentido à Prefeitura.

II – As linhas do TPC deverão retornar a sua 
normalidade após o término do evento. 

Art. 5º Do funcionamento do Transporte 
Público Individual (táxi e mototáxi)
 
I - O Transporte Individual de Passageiros -TIP 
realizado por mototaxistas existentes no circuito do 
evento (próximo a loja Jantes e Cia) terá seu ponto 
deslocado para Avenida Luís Eduardo Magalhães, 
em frente à agência do Banco Itaú, até o limite de 05 
(cinco) motocicletas, em caráter temporário, 
enquanto perdurar o evento. 
 
 II – O TIP realizado por meio de Táxi será o ponto 
regular situado na Avenida Luís Eduardo 
Magalhães, em frente ao Supermercado Bompreço.

Art. 6º Das determinações e orientações:

Parágrafo Único. As Diretorias Técnicas de 
Trânsito e Transporte poderão adotar medidas 
emergenciais, voltadas a garantir uma melhor 
circulação dos veículos nas imediações do evento e 
a qualidade da prestação do serviço de TPC e TIP, 
minimizando os transtornos decorrentes do evento, 
através de seus prepostos (Agentes de Trânsito e 
Transportes,  Supervisores e Diretores),  
disciplinando e orientando o trânsito de veículos e 
pedestres, com vistas à segurança viária.

Art. 7º As Autoridades Públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela 
Coordenação de Eventos, que deverão estar 
posicionados no bloqueio mais próximo ao 
Palanque Oficial, cujo local de estacionamento 
reservar-se-á ao lado do terminal de ônibus.

Art. 8º As alterações de tráfego de veículos e o 
itinerário dos ônibus voltarão à normalidade quando 
da finalização do evento, revogando-se as 
restrições da presente portaria.

Art. 9° Os Diretores Técnicos de Trânsito e de 
Transporte poderão, a qualquer tempo, alterar e/ou 
afixar sinalização vertical e realizar bloqueios, com 
vistas ao atendimento da melhor operacionalidade 
do trânsito e transporte durante o evento, desde que 
observados as normas de trânsito e transporte 
vigentes.

Art. 10 Fica determinantemente proibida a utilização 
de qualquer veículo de tração humana, animal ou 
combustão (carro de som, bicicleta com som, 
motocicleta com som, minitrio, trio-elétrico, “fubica”, 
“paredão” e outros) utilizando-se equipamento de 
som em volume e frequência não autorizados pelo 
poder público municipal e/ou autoridade de trânsito 
do município, na Avenida Luís Eduardo Magalhães. 

Parágrafo Único. O descumprimento do caput 
deste artigo sujeita o infrator às sanções previstas 
nos artigos 228 (combinado com a Resolução nº 624 
do CONTRAN) e 253-A do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 
2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor-Superintendente

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
04 de Julho de 2018 - Ano XV

Nº 960 - Pagina. 17 de 18



PORTARIA Nº. 189/2018
EM 03 DE JULHO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no disposto no inciso XVIII do artigo 13, do 
Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, a Servidora LAÍS DE SANTANA SILVA no cargo 
comissionado de GERENTE, Símbolo GES-IV.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, EM 03 DE JULHO DE 2018.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 190/2018
EM 03 DE JULHO DE 2018

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no disposto no inciso XVIII do artigo 13, do 
Regimento Interno deste Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO NETTO no 
cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES-
II.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, EM 03 DE JULHO DE 2018.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0001/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA E AS 
QLDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade RETI-RATIFICAR o primeiro Termo 
Aditivo ao termo de colaboração n°0001/2018, instrumento que 
foi firmado pelas partes em 30 de janeiro de 2018, no tocante á 
justificativa do valor constante da clausula Terceira - DO 
PREÇO  e da clausula Sexta- DA  ALTERAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO face ao erro identificado no preço global. DA 
ALTERAÇÃO: Em razão do equivoco que se fez constar nas 
clausulas terceira e sexta do primeiro termo aditivo ao termo de 
colaboração n°0001/2018, ONDE SE LÊ na clausula terceira. 
DO PREÇO O presente TERMO DE COLABORAÇÃO 
N°0001/2018, terá valor global de estimado de R$ 
599.216,88(quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e 
dezesseis reais e oitenta e oito centavos), que será executado 
conforme disposto no plano de trabalho anexo a este aditivo, 
que passe a ser parte integrante do Termo de Colaboração, ora 
aditivado. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: 26/06/2018. ANTONIO ELINALDO ARAUJO 
DA SILVA. MUNICÍPIO.

 STT

Processo Administrativo n° 042/2018. Pregão Presencial n° 
005/2018. Contrato n° 006/2018. Objeto: aquisição de material 
de limpeza para atender as necessidades desta 
Superintendencia. Contratado: Bertoldo Comércio e Serviços 
Ltda. Valor global: R$ 8.403,32 (oito mil, quatrocentos e três 
reais e trinta e dois centavos). Período de vigência: até 
31/12/2018 com início na data de assinatura em 14/06/2018; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Data: 14/06/2018. 

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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