
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1295/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013     

“Dispõe sobre a criação e o desenvolvimento do 
Programa Horta na Escola nas creches e 
escolas públicas municipais de Camaçari e dá 
outras providências.”

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

Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Poder publico  implementará o 
Programa Horta na Escola nas creches e escolas públicas 
municipais de Camaçari. 

                        Parágrafo Único – Na falta de áreas próprias 
disponíveis, as  escolas e creches poderão firmar convênios 
para o uso de terrenos particulares e de organizações não 
governamentais..

Art. 2º - É de responsabilidade do Município 
promover capacitação aos professores e gestores da esfera 
municipal envolvidos no Projeto.

o           Art. 3  – O programa deverá contemplar as 
seguintes ações:

                      I – Agregar a horta escolar ao currículo e ao 
planejamento de aulas, baseado nos ideais de 
interdisciplinaridade;

                       II – Conscientizar os alunos e a comunidade 
escolar sobre a importância do plantio e consumo de 
vegetais sem agrotóxicos;

                      III – Suplementar a merenda escolar;

                      IV – Oportunizar ao aluno a vivencia e o contato 
direto com as práticas de plantio e colheita;;

         
                    Art. 4º - O programa será desenvolvido pela 

Secretaria Educação Municipal, em parceria com a 
Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

                    Art. 5º - O Poder Público Municipal fica 
autorizado  a firmar acordos, convênios e parcerias com 
instituições da sociedade civil organizada e entidades 
públicas e privadas, visando à doação de recursos humanos 
e materiais que viabilizem a implantação da horta e a 
consecução dos objetivos desta lei. 

                    Art. 6º - As despesas decorrentes da execução 
desta  lei ficarão a cargo de dotações orçamentárias 
próprias, suplementares se necessário.

        Art. 7º - Esta Lei entra em vigor 30(trinta) dias 
após a data da sua publicação.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1296/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013     

“Modifica o Art. 1º da Lei nº 787/2007, de 12 de 
Junho de 2007, e dá outras providências.”

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

Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º da Lei 
nº787/2007, de 12 de Junho de 2007, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica considerada de Utilidade 
Pública a Associação Cultural Fanfarra 
Estudantil de Parafuso, CNPJ nº 
03.861.947/0001-85, com sede na Rua Alto 
da bela Vista, s/n° CEP 42.849-000, 
Parafuso,  Camaçari – Bahia.”

                       Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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o           Art. 3  – Revogam-se as disposições em 
contrario.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1297/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

“Dá nova redação ao artigo 72 do Código 
Tributário Municipal de Camaçari, Lei nº 
1.039 de 16 de dezembro de 2009 - que 
institui o novo Código Tributário e de 
Rendas do Município de Camaçari -, para 
estabelecer o procedimento de cobrança 
extrajudicial da Dívida Ativa, via Serviço de 
Proteção ao Crédito e Cartório de 
Protestos.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em especial 
do disposto na Lei Orgânica do Município,

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º - O art. 72, da Lei Municipal nº 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, passa viger com a seguinte redação: 

Art. 72. A cobrança de Dívida Ativa será feita:
I - por via amigável, pela Coordenadoria da Dívida 
Ativa da Secretaria Municipal da Fazenda.
II – por meio de cobrança extrajudicial, inclusive 
pela utilização do Serviço de Proteção ao Crédito e 
Cartório de Protestos.
III - judicialmente, através de ação executiva fiscal 
proposta pela Procuradoria Geral do Município.
§ 1° A cobrança amigável será feita no prazo de 30 
(trinta dias), a contar do recebimento das 
certidões, podendo ser concedida prorrogação de 
igual prazo, pela autoridade que dirige a execução 
fiscal.
§ 2° O contribuinte terá o prazo 10 (dez) dias para 
quitar o débito, a contar da data do recebimento da 
intimação da cobrança amigável.
§ 3° Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem 
a quitação do débito, será imediatamente 
procedida a cobrança judicial, na forma da 
legislação federal em vigor.
§ 4° A cobrança extrajudicial dar-se-á na forma 
especificada em Decreto, do chefe do Poder 
Executivo.
§ 5° As medidas especificadas nos incisos II e III 
deste artigo são independentes, sendo permitida à 
Fazenda Pública delas se utilizar, de forma isolada 
ou cumulativa, com vistas a promover, da melhor 
forma possível, o interesse público.
§ 6° As medidas especificadas no inciso II deste 
artigo não serão aplicáveis as pessoas físicas;
§ 7° Poderá o Chefe do Poder Executivo 
estabelecer valor mínimo de crédito tributário a ser 

cobrado judicialmente, mediante parecer 
circunstanciado da Secretaria da Fazenda.

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

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1298/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013     

“Institui o “Programa da Ficha Limpa” na 
nomeação de Secretários, Diretores, e Cargos 
Comissionados no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo e Poder 
Legislativo do Município de Camaçari, e da 
outras providências.”

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

Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o “Programa da Ficha 
Limpa” na nomeação de Secretários, Subsecretários, e 
demais Cargos Comissionados no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo e Poder Legislativo do 
Município de Camaçari, visando garantir e proteger a 
moralidade administrativa na ocupação de cargos públicos.

§ 1° – Ficam Impedidas de ocupar cargos 
comissionados nos Poderes Executivo e Legislativo, 
inclusive para o exercício de função de Representante ou 
Conselheiro de Conselhos Tutelares e Municipais, as 
pessoas que:

I. Forem condenadas, em decisão transitada 
em julgado, ou proferidas por órgão judicial colegiado, desde 
a condenação ou da publicação da decisão colegiada, até o 
transcurso do prazo de 08 (oito) anos, caso não se tenha 
decidido por outro prazo, pelos crimes:

a) Contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública e o patrimônio público;

b) Contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os previstos na Lei que 
regula a falência;

c) Contra o Meio Ambiente ou a Saúde 
pública;

d) Eleitorais, nos casos que seja determinada 
a pena privativa de liberdade, a cassação do registro ou 
diploma de candidatura, ou a perda dos direitos políticos;

e) De abuso de autoridade, nos casos em que 
houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o 
exercício de função pública;
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f) De lavagem ou ocultação de bens, direitos 
e valores;

g) De tráfico de entorpecente e drogas afins, 
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

h) De redução à condição análoga à de 
escravo;

i) Contra a vida e a dignidade sexual;

j) Praticados por organização criminosa, 
quadrilha ou bando;

k) Os que forem declarados indignos do 
Oficialato, ou com ele incompatíveis;

II. Tiverem suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade 
insanável que configure ato doloso de improbidade 
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, desde a publicação da decisão 
colegiada, até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, caso 
não se tenha decidido por outro prazo.

III. Detentoras de cargo na Administração 
Pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si 
ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, 
que forem condenados em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado desde a publicação da 
decisão colegiada, até o transcurso do prazo de 08 (oito) 
anos, caso não se tenha decidido por outro prazo.

IV. Forem condenadas à suspensão dos 
direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de 
improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio 
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou 
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) 
anos, caso não se tenha decidido por outro prazo.

V. Forem demitidos ou aposentados 
compulsoriamente do serviço público em decorrência de 
decisão sancionatória definitiva em processo administrativo 
disciplinar, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, ou por decisão judicial transitada em 
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a 
condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do 
prazo de 08 (oito) anos, caso não se tenha decidido por outro 
prazo.

Art. 2° – A vedação prevista no §1º desta Lei 
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei 
como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação 
penal privada.

Parágrafo Único – Também não se aplicam a 
vedação constante dessa lei às decisões em processos 
eleitorais que, havendo previsão para decretação de perda 
dos direitos políticos, haja apenas a cominação de 
pagamento de multa.

Art. 3º - Todos os atos efetuados em 
desobediência às vedações previstas serão considerados 
nulos.

Art. 4º - Caberá aos Poderes Executivo e 
Legislat ivo Municipal  de Camaçari ,  de forma 

individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à 
presente Lei, ficando autorizados a firmar convênio com os 
órgãos competentes, visando obter informações e 
documentos que entender necessários para o cumprimento 
das exigências legais.

Art. 5º - O nomeado ou designado, 
obrigatoriamente antes da posse, terá ciência das restrições 
e declarará por escrito que não se encontra inserido nas 
vedações do art. 1º desta Lei.

Art. 6º - As denúncias de descumprimento 
desta Lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa por 
escrito, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, sendo vedado, todavia, o anonimato.

Art. 7º - A apuração administrativa a que se 
refere o art. 6º, não excluirá a atuação do Ministério Público, 
que ordenará as providências cabíveis na espécie.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da 
sua publicação, revogando todas as disposições em 
contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
LEI Nº 1281/2013

DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

“ Ins t i t u i  o  P rograma Mun ic ipa l  de  
Aprendizagem para Jovens do Município de 
Camaçari, e dá outras providencias.” 

                    O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

                    Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído O Programa 
Municipal de Aprendizagem, voltado para Jovens 
residentes no Município de Camaçari, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta, tendo como precípua 
finalidade o fomento ao primeiro emprego e a valorização do 
exercício laboral.

§ 1º - O Programa Municipal de 
Aprendizagem de que trata esta Lei é dirigido aos Jovens 
com idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos, nos termos 
da Legislação Federal, oriundos de famílias com renda per 
capita de até 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 
nacional vigente, que estejam cursando, na rede pública, o 
ensino fundamental (a partir do sétimo ano) ou ensino médio 
até o penúltimo ano, e atendam as demais condições 
definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES nos editais do processo de seleção.

§ 2º - Caso o Aprendiz seja pessoa com 
deficiência, não haverá limite máximo de idade.
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Art. 2º - O Programa Municipal de 
Aprendizagem será instituído como política pública voltada 
aos jovens, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES, proporcionando a experiência prática da 
formação técnico-profissional metódica a que este serão 
submetidos no âmbito da Administração Pública do 
Município de Camaçari.

Art. 3º - O Programa Municipal de 
Aprendizagem atenderá preferencialmente os Jovens 
pertencentes a famílias de baixa renda, nos termos 
estabelecidos pelo § 1°, do artigo 1° desta Lei, e visará:

I – qualificá-los social e profissionalmente, 
nas variadas áreas da Administração Pública, 
disponibilizando oportunidades para um currículo específico 
e consistente que possibilite o ingresso no mercado de 
trabalho;

II – ofertar aos Aprendizes condições 
favoráveis para exercer a aprendizagem profissional 
considerando a Classificação Brasileira de Ocupação 
(CBO) e o estabelecido na Lei Federal n° 10.097 de 19 de 
dezembro de 2000 e no Decreto Federal n° 5.598 de 1° de 
dezembro de 2005;

III – estimular a reinserção e manutenção dos 
Aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir seu 
processo de escolarização;

IV –  valor izar suas habi l idades e 
competências potencias.

Art. 4º - O Programa Municipal de 
Aprendizagem compreenderá a celebração de Contrato de 
Trabalho Especial de Aprendizagem ajustado por escrito e 
por prazo determinado, pelo Poder Público Municipal se 
comprometendo a assegurar aos participantes inscritos, 
formação técnico-profissional metódica compatível com o 
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.

§ 1º - Para efeitos desta Lei o Contrato de 
Trabalho Especial de Aprendizagem, é um instrumento 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a 
02 (dois) anos, onde o Aprendiz se compromete a executar 
com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação.

§ 2º - Para fins do Contrato de Trabalho 
Especial de Aprendizagem, a comprovação da escolaridade 
de Aprendiz portador de deficiência mental deve considerar, 
sobretudo, as habilidades e competências relacionadas 
com a profissionalização.

§ 3º - Para a caracterização das deficiências 
dos Aprendizes mencionados no parágrafo anterior serão 
utilizados os parâmetros do Decreto Federal nº 5.296, de 02 
de dezembro de 2004, inclusive com a apresentação de 
laudo médico acompanhado do atestado de saúde 
ocupacional, firmado por profissional competente.

§ 4º - A validade do Contrato de Trabalho 
Especial de Aprendizagem pressupõe anotação na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do 
Aprendiz à escola.

§ 5° - A jornada de trabalho a ser prevista no 
Contrato de Aprendizagem não excederá 04 (quatro) horas 
diárias em contraturno ao escolar que o Aprendiz estiver 

cursando, sendo vedadas a prorrogação e a compensação 
de jornada.

Art. 5º - Ao Aprendiz, como forma de sua 
remuneração, será garantida o salário mínimo hora, nos 
termos previstos na Lei Federal n° 10.097 de 19 de 
dezembro de 2000 e no Decreto Federal n° 5.598 de 1° de 
dezembro de 2005 .

Art. 6º - O contrato de aprendizagem 
extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 
vinte anos, exceto na hipótese de aprendiz com deficiência, 
ou, ainda antecipadamente, nas seguintes hipóteses:

I - desempenho insuficiente ou inadaptação 
do aprendiz;

II - falta disciplinar grave;

III - ausência injustificada à escola que 
implique perda do ano letivo;

IV - a pedido do aprendiz.

Art. 7º - A Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES, na forma da Lei, orientará acerca das 
normas e procedimentos para implantação, controle, 
condicionalidade, acompanhamento e fiscalização, do 
Programa Municipal de Aprendizagem.

Parágrafo único – A contratação de 
empresa, entidade, associação ou fundação formadora que 
será responsável pela formação técnico-profissional do 
Jovem Aprendiz será realizada mediante procedimento 
licitatório, observando-se o disposto na legislação de 
regência da matéria.

Art. 8º - Fica condicionado o número de 
contratações de Jovens Aprendizes a disponibilidade 
orçamentária prevista para essa ação na Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES, limitadas a 300 vagas, 
para atendimento das necessidades no âmbito da 
Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 1° - A contratação do Aprendiz será 
realizada pela Administração Municipal Direta por meio de 
processo de seleção pública cujas condições serão 
definidas nos editais do processo de seleção, por uma 
comissão a ser constituída por Ato do Chefe do Executivo, 
os quais conterão, no mínimo, as seguintes informações:

I – data e locais para inscrição;

II – documentos necessários para inscrição;

III – os critérios para participação no 
Programa Municipal de Aprendizagem.

§ 2° - Caso ocorra indeferimento ou 
impedimento na participação será oferecido ao interessado, 
caso sejam requisitadas, informações a respeito dos 
fundamentos que levaram ao referido indeferimento ou 
impedimento, para as devidas providências a adequação à 
exigência legal.

§ 3° - A contratação de novo Aprendiz em 
substituição àquele cujo contrato for extinto, antes do prazo 
previsto no parágrafo 1°, do art. 4° desta Lei, deverá 
respeitar a ordem cronológica de classificação do edital em 
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vigor à época do surgimento da vaga.

§ 4° - As férias do Aprendiz devem coincidir, 
sempre que possível, com as férias escolares.

Art. 9º - A Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES será responsável por:

I – orientar os Jovens e Órgão municipais a 
respeito dos procedimentos necessários para a participação 
no programa;

II – disponibilizar aos interessados as 
informações necessárias para a participação no programa, 
mantendo-as atualizadas nos meios eletrônicos e escritos 
de comunicação oficial;

III – receber as solicitações e encaminhar 
para os Órgãos municipais os Jovens contratados;

IV – supervisionar, monitorar e avaliar o 
processo de formação dos jovens aprendizes.

Art. 10 - As despesas referentes à 
contratação das entidades sem fins lucrativos e dos 
aprendizes, na forma estabelecida pela legislação ocorrerão 
por conta de dotações orçamentárias especificas.

Art. 11 - Os contratos oriundos do Projeto 
Menor Trabalhador, de trata o Decreto n° 1.826/89, na data 
de promulgação desta Lei não serão renovados, 
permanecendo em vigor até a sua extinção por decurso do 
prazo.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 5584/2013
DE 02  DE   DEZEMBRO  DE 2013

Revoga o Decreto nº 5187 de 24 de Abril de 
2012 e fixa limite máximo mensal para 
prestação de serviços em horário 
extraordinário, no âmbito da Administração 
Direta, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
com fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal e, 

Considerando a necessidade de revisar a 
regulamentação de concessão de hora extra no âmbito da 
Administração Direta do Município de Camaçari;

Considerando ainda, a necessidade de se otimizar a 
receita do Município com vistas a garantir os investimentos 

em infraestrutura necessários ao regular desenvolvimento 
do Município;

DECRETA

Art. 1º - Fica suspensa a execução de serviços 
extraordinários na Administração Direta. 

Parágrafo único - Somente em casos excepcionais e 
devidamente autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, o 
servidor que prestar serviços em horário extraordinário 
poderá perceber hora extra no limite de 25 (vinte e cinco) 
horas mensais, remuneradas com o acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da hora normal.

Art. 2º - Os servidores que exercerem atividades 
inerentes a Serviços Públicos, Fiscalização Integrada, 
Coveiros, Motoristas, Agentes de Endemias, Defesa Civil e 
Vigilância Administrativa e Patrimonial quando da prestação 
de serviços em horário extraordinário poderão perceber o 
limite máximo de 32 (trinta e duas) horas semanais, 
remuneradas com o acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento) e de até 16 (dezesseis) horas semanais, 
remuneradas com o acréscimo de 100% (cem por cento) do 
valor da hora normal, desde que previamente comprovadas.

Art. 3º - Os servidores da Secretaria de Saúde que 
exercem as atividades de motoristas de ambulância e os 
servidores que trabalham nas Unidades de Urgência e 
Emergência (Pronto Atendimento e SAMU) em regime de 
plantões, quando da prestação de serviços em horário 
extraordinário, poderão perceber o limite de 56 (cinquenta e 
seis) horas mensais, remuneradas com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) e de 32 (trinta e duas) horas mensais, 
remuneradas com acréscimo de 100%(cem por cento) do 
valor da hora normal, desde que previamente comprovadas.

Art. 4º - As demais categorias não elencadas nos 
artigos anteriores, para que possam laborar em horário 
extraordinário, deverão ser previamente autorizadas pelo 
Chefe do Executivo. 

Art. 5˚ - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário e em 
especial o Decreto nº 5187 de 24 de abril de 2012.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito

DECRETO Nº 5585,
 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

“Estabelece o CALENDÁRIO FISCAL, 
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DECRETOS



define procedimentos para pagamento e 
fixa índice de atualização monetária dos 
tributos municipais para o EXERCÍCIO DE 
2014, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMACARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o artigo 31, da Lei n°. 1.039, de 16 de dezembro de 
2009, 

DECRETA:

Art. 1° - Este Decreto estabelece procedimentos e fixa o 
vencimento, para o exercício de 2014, dos seguintes 
tributos:
I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 
II - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos 
Sólidos Domiciliares -  TRSD; 
III - Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV; 
IV - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN;
V - Taxa de Licença de Localização - TLL; 
VI - Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF; 
VII - Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP; 
VIII - Taxa de Licença para exposição de publicidade nas 
vias e logradouros públicos e em locais expostos ao publico - 
TLP; 
IX - Taxa de Licença de Urbanização - TLU;
X - Taxa de Vigilância Sanitária - TVS;
XI- Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA. 

Art. 2° - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU poderá ser pago, em parcela única, com 
redução de 10% (dez por cento) ou em até dez parcelas, 
sem descontos, com vencimento da parcela única ou da 
primeira parcela, em 20 (vinte) de março de 2014, e as 
parcelas restantes no dia 05 (cinco) dos meses 
subsequentes. 

Paragrafo Único. O valor de cada parcela não poderá ser 
inferior a R$ 20,00 (vinte reais). 

Art. 3° - A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de 
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, será lançada 
anualmente, em conjunto com o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, à exceção 
dos imóveis enquadrados na categoria de uso industrial de 
médio e grande porte, cujo lançamento será feito 
separadamente, e poderá ser paga, sem desconto, em 
parcela única ou em até dez parcelas, nos mesmos 
vencimentos do IPTU correspondente. 

Art. 4° - O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 
Imóveis - ITIV será recolhido em parcela única, ou em 
parcelas, não inferiores a 20% (vinte por cento) do total do 
crédito: 

I - antes da realizarão do ato, ou da lavratura do instrumento 
público ou particular que configurar a obrigação; 

II - em até 30 (trinta) dias: 
a) nas transmissões realizadas em virtude de sentença 
judicial, contados da sentença que houver homologado seu 
cálculo.
b) nas tornas ou reposições em que sejam interessados 
incapazes, contados da data em que se der a concordância 

do Ministério Público;
c) na arrematação ou adjudicação, contados da data em que 
tiver sido assinado o ato ou deferida a adjudicação, ainda 
que haja recurso pendente;
d) nas promessas de compra e venda de unidade imobiliária 
para entrega futura do imóvel, contados da data da 
assinatura do contrato;
e) nas transmissões cujo instrumento tenha sido lavrado em 
outro Município, contados da data da sua lavratura.

Paragrafo Único - O Documento Único de Arrecadação - 
DUA, vinculado obrigatoriamente a guia de informação do 
ITIV, terá o vencimento de 30 (trinta) dias. 

Art. 5° - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- 
ISSQN será pago: 

I - até o dia 10 (dez) do mês subsequente: 

a) à ocorrência do fato gerador, para as atividades cuja base 
de cálculo seja a receita tributável; 
b) quando sob regime de estimativa na condição de 
Profissional Autônomo; 

c) as sociedades de profissionais, prevista no artigo 127 da 
Lei 1.039/2009. 

II- até 72 (setenta e duas) horas antes da realização do 
evento, quando se tratar de espetáculos artístico, musical, 
festival, recital e congêneres;

III - no momento da autenticação, autorização ou declaração 
dos ingressos ou bilhetes disponibilizados para venda, 
quando se tratar de serviços de diversões públicas não 
previstos no inciso II deste artigo. 

Art. 6° - O prazo para escrituração do Demonstrativo Mensal 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - DMI e da 
Declaração de Retenção na Fonte - DRF, com ou sem 
movimento tributário, será até a data de vencimento 
disposto no art. 5°, inciso I, deste Decreto; salvo a exceção 
prevista na Instrução Normativa Sefaz 003/2013 (empresas 
estrangeiras).

Art. 7° - A Taxa de Licença de Localização - TLL será 
recolhida de uma só vez, antes do licenciamento da 
atividade, obedecidos os procedimentos regulamentares. 

Art. 8° - A Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF 
poderá ser paga em parcela única, até o dia 31 (trinta e um) 
de maio de 2014, ou em duas parcelas, com vencimento da 
primeira parcela na mesma data da parcela única e a 
segunda até o dia 31 (trinta e um) de julho de 2014. 

Art. 9° - Os contribuintes terão até o dia 10 de maio de 2014 
para fornecerem, à Secretaria da Fazenda, os dados 
necessários para o cálculo do valor da TFF a ser lançada. 

Paragrafo Único – A Taxa será calculada de acordo com a 
Tabela de Receita n° IV, anexa a Lei 1132/2010, 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. 10 - Na baixa da atividade do estabelecimento, a TFF é 
devida integralmente, salvo se o pedido de baixa for 
protocolado até o último dia útil do mês de dezembro do 
exercício anterior. 

PÁGINA 06-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  544 - de 30 de Novembro a 06 de Dezembro de 2013 - 



Art. 11 - A Contribuição Para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP terá seu lançamento:

I - anual, quando não possuir ligação ao sistema de 
fornecimento de energia;

II - mensal, quando possuir ligação regular ao sistema de 
fornecimento de energia, pública ou privada.

§1° O lançamento da Contribuição na forma mensal será 
feito na nota fiscal de consumo de energia elétrica e o 
pagamento será feito na data do seu vencimento.

§ 2° O pagamento da Contribuição anual será feito em 
conjunto com IPTU, ou separadamente, quando não houver 
a incidência deste Imposto, em parcela única, sem 
desconto, ou em até dez parcelas, com vencimento nas 
mesmas datas do Imposto.

Art. 12 - A Taxa de Licença para exposição de publicidade 
nas vias e logradouros públicos e em locais expostos ao 
público - TLP será paga:
I - antes da expedição do alvará, para o início da veiculação 
da publicidade;
II - anualmente, quando da renovação do alvará. 

Paragrafo Único - A renovação do alvará de publicidade 
deverá ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) 
dias da data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 13 - O pagamento da Taxa de Licença de Urbanização - 
TLU será feito antes da entrega do alvará.

Paragrafo Único. A caducidade do Alvará de Licença 
implicará no pagamento de novo alvará. 

Art. 14 - A Taxa de Vigilância Sanitária - TVS será recolhida 
no início da atividade, antes da entrega do alvará e por 
ocasião de sua renovação. 

Parágrafo Único - A renovação do alvará de saúde deverá 
ser solicitada com antecedência de até 30 (trinta) dias da 
data de expiração do seu prazo de validade. 

Art. 15 - A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA será 
lançada e cobrada no momento do requerimento para a 
realização dos procedimentos discriminados no §1° do 
art.180 da Lei n° 1.039/2009.

Art. 16 - Quando o vencimento do tributo recair em dia de 
sábados, domingos ou feriados, o pagamento fica 
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 17 - Os tributos lançados de ofício poderão ter o seu 
valor impugnado até 30 (trinta) dias a contar da data da 
intimação.

Parágrafo Único - O sujeito passivo que não reconhecer os 
débitos fiscais dos tributos lançados conjuntamente, poderá 
efetuar o pagamento do(s) tributo(s) não impugnado, sem 
dispensa de qualquer dos acréscimos legais após o 
vencimento. 

Art. 18 - Ficam atualizados monetariamente, pelo Índice de 
Pregos ao Consumidor Amplo   Especial - IPCA-E, 
acumulado no período de outubro de 2012 a setembro de 
2013, no percentual de 5,93% (cinco virgula noventa e três 
por cento), a partir de 1° de janeiro de 2014, os valores 
definidos em Lei de composição das bases de cálculo dos 

tributos municipais, preços públicos, rendas, penalidades 
acessórias, créditos tributários ou não, em favor da 
municipalidade, e outros acréscimos legais estabelecidos 
em quantias fixas. 

Parágrafo Único - A Unidade Fiscal Municipal - UFM, para o 
exercício de 2014, será no valor de R$ 2,5377 (dois inteiros, 
cinco mil trezentos e setenta e sete milésimo de Real).

Art. 19 - Este Decreto produzirá seus efeitos a partir de 01 de 
janeiro de 2014. 

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMACARI, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO E SILVA
Secretário da Fazenda

REPUBLICADO POR CORREÇÃO

DECRETO N° 5522/2013
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Nomeia os membros do Conselho da Cidade de Camaçari – 
CONCIDADE, e dá outras providências.”

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, a vista do disposto no art. 5º da Lei nº 
1115, de 03 de novembro de 2010, 

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do 
Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE, vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, constituídos da 
seguinte forma:

I. 03 (três) representantes do Poder Público 
Municipal 

a) Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Titular: Ana Lúcia Bastos de Araújo Costa; 
Suplente: Lélia Maria dos Reis Dias; 

b) Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT

Titular: Beatriz de Paula Liebanas; 
Suplente: Wagner José Lins de Santana; 

c) Câmara de Vereadores
Titular: Otaviano Oliveira Maia; 
Suplente: Oziel dos Santos Araújo.
II. 02 (dois) representantes do Poder 

Público Estadual 
a) EMBASA
Titular: Mário Sergio Soares May;
Suplente: Taís Meireles Oliveira;

b) Departamento de Infraestrutura de 
Transporte da Bahia - DERBA

Titular: Rui Santos Brandão; 
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Suplente: Ivan de Santana. 

III. 02 (dois) representantes do Poder 
Público Federal 

a) Banco do Nordeste
Titular: Carlos Alberto Santos Silva; 
Suplente: Renato Luis de Sousa Silva;

b) Caixa Econômica Federal
Titular: Mauro Antonio Costa de Mendonça; 
Suplente: José Anselmo Lopes Cunha.

IV.  04 (quatro) representantes de 
Movimentos Sociais e Populares 

a) Titular: André Xavier de Freitas, 
representante da Associação dos Moradores do Parque das 
Mangabas; 

a1) Suplente: Maria José da Silva, 
representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
– MNLM;

b) Titular: Vera Lúcia Silva Santos, 
representante da Associação de Moradores da Nova Vitória; 

b1) Suplente: Anilton José Maturino dos 
Santos, representante da Associação dos Moradores do 
Bairro dos 46;

c) Titular: Rita de Cássia da Silva Lima, 
representante da Associação dos Criadores de Aves da 
Fazenda Açu da Capivara; 

c1) Suplente: Carmem Nascimento Chaves, 
representante da Associação de Moradores do FICAM II;

d) Titular: Jorge Carlos Ramos Gonçalves, 
representante da Associação de Moradores do Jardim 
Limoeiro; 

d1) Suplente: Sebastião Guedes da Silva, 
representante da Associação dos Moradores da Alameda da 
Cebola.

V.  02  (do is )  representan tes  dos  
Trabalhadores, por suas entidades sindicais

a) Titular: Gilmário Araújo dos Santos, 
representante do Sindimetropolitano; 

a1) Suplente: Celso Ricardo Moreira da Silva, 
representante do Sindicato dos Metarlúrgicos de Camaçari;

b) Titular: Everaldo de Jesus Vieira, 
representante da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil;  

b1) Suplente: Josemiran Marques da Silva, 
representante do Sindicato dos Servidores em Educação de 
Camaçari.

VI. 02 (dois) representantes de Empresários 
relacionados à produção e ao financiamento do 
desenvolvimento urbano

a) Titular: Juliana Ferreira Paes, representante 
da Odebrecht Realizações Imobiliárias; 

a1)  Suplente :  Jose l i to  A .  R ibe i ro ,  
representante da Cooperativa Agroindustrial Preservação 
Ecológica da Bahia;

b) Titular: Izalina Pereira, representante da 
Câmara de Intermediação de negócios Empresariais;

b1) Suplente: João de Oliveira da Mota 
Coelho, representante da Cooperativa Agroindustrial 
Preservação Ecológica da Bahia.

VII. 01 (um) representante de Entidades 
Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa e Conselhos 
Profissionais

a) Titular: Daniela Ribeiro Lopes da Silva, 
representante do Conselho Regional de Engenharia e 
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Agronomia – CREA; 
a1) Suplente: Genivaldo Barbosa dos Santos, 

representante do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA.

VIII. 01 (um) representante de ONG's com 
atuação na área

a) Titular: José Avelino de Freitas, 
representante do Centro de Defesa do Meio Ambiente e 
Ação Social; 

a1) Suplente: Roberto Borges de Aguiar Borel, 
representante da Associação Ecológica Coqueiro Solidário.

Art. 2º - O Conselho Municipal da Cidade – 
CONCIDADE será presidido pelo titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, conforme estabelece o 
§ 1º, da Lei 1.115/2010.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE NOVEMBRO  DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5586,
DE 04  DE DEZEMBRO DE 2013

“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 de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03535, de 23 de fevereiro de 2012.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa GENESITO SILVA DE 
LIRA ME, estabelecida no  Caminho das Ametistas,  nº 08, 
Garagem, Gleba C – Camaçari/BA, inscrito no Cadastro 
Geral de Atividades – CGA nº 2146915864/001 e Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF nº 07.185.639/0001-38, conforme permissivo 
legal previsto no art. 20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 50% para os meses de março a 
dezembro do exercício de 2012;

b) Isenção de   50% para os exercícios 
subseqüentes (a partir de 2013).

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

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 



partir de 23 de fevereiro de 2012, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM  04  DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

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 18900/2013 . 

 
RESOLVE

 RETIFICAR o decreto de 01 de novembro de 2013  o qual 
retornou a carga horária da jornada de trabalho da servidora 
JAMILLY SOUZA RIBEIRO, cadastro nº 9931-2: onde se lê 
“retroativo a 01 de novembro de 2013”, leia-se “20 de 
setembro de 2013”.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE NOVEMBRO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

 VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

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. 20247/2013, 

 
RESOLVE

 
 RETORNAR a carga horária de trabalho da servidora 
MARLUSE CABRAL DE OLIVEIRA, cadastro nº. 60.380-
2, ocupante do cargo de médica da estrutura da Secretaria 
da Saúde – SESAU –, de 24 horas semanais para 20 horas 
semanais, retroativo a 17 de outubro de 2013.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

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.18993/2013.

 
RESOLVE

 Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
JOEUZA PINHEIRO MEIRA, cadastro 7886-1 ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo da Estrutura da 
Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES - de 30 
para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ HÉLIO SANTOS 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

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. 18775/2013, 

 
RESOLVE

 
RETORNAR a carga horária de trabalho da servidora 
ROSIMARI BATISTA DA CONCEIÇÃO, cadastro nº. 

62.292-5, ocupante do cargo de Assistente Administrativo 
da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU –, de 40 
horas semanais para 30 horas semanais, retroativo a 05 de 
setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

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 do 
processo administrativo nº. 18895/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARCELE SALES SOUZA, 
cadastro nº. 60969-8 do cargo de Professor Nível II B, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, retroativo a 
30 de setembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no artigo 
86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o Estatuto 
dos Servidores Público Municipais, e as informações 
constantes do processo administrativo nº. 13242/2012, no 
qual comprova o exercício de Função Gratificada, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA DE FÁTIMA ALVES, cadastro 
nº. 8475-5, lotada na Secretaria da Educação/SEDUC, a 
título de vantagem pessoal, a Incorporação da Verba 
Gratificada de Secretaria Escolar, símbolo SUE-II-B, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 09 de abril de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17247/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) RONNIE 
ALVES DE JESUS, identidade nº 053064582 – SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Brigadista, da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do certame 
nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 09 de abril de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17248/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) MANOEL 
CASSIO MOREIRA DOS SANTOS, identidade nº 
0851290701 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Brigadista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
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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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17246/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) MARIA DE 
FÁTIMA CORRÊA OLIVEIRA, identidade nº 11247742 2 – 
SSP/SP, nomeado (a) para o cargo de Sanitarista, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17245/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) ADRIANA 
CERQUEIRA MIRANDA, identidade nº 076745330 36 – 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Enfermeiro - PSF, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17244/2013, resolve:

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) 
ALESSANDRA NAMUR FERREIRA, identidade nº 
05775938 38 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Sanitarista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.                                                

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 26 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17243/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) ANDRÉ 
BOMFIM DIAS, identidade nº 07836775 10 – SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Psicólogo – Transtorno Mental 
em Adulto, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.                                                

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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) 
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nomeado (a) pelo Decreto com data de 09 de abril de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17242/2013, resolve:

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) VALMIR 
SANTOS DE ARAÚJO, identidade nº 0059505540– 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Engenheiro 
Sanitarista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 14 de maio de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17254/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) CELICLEIDE 
SOARES SÉRGIO DOS SANTOS, identidade nº 08468023 
76– SSP/BA, nomeado (a)  para o cargo de 
Biblioteconomista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 

nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17255/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) DENISE 
NOGUEIRA CRUZ, identidade nº 08400143 76– SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Sanitarista, da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do certame 
nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.                                               

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 03 de junho de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17258/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) DELANIA 
PORTELA DOS SANTOS GUIMARÃES, identidade nº 
05511190 47 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Brigadista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
  SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 09 de abril de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17269/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) MAIARA 
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17256/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) LUCIANO 
ARGOLO NOBRE CUNHA, identidade nº 2703054– 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Médico Pediatra, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.                                   

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 002/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17253/2013 resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) CARINA 
MARQUES VIEIRA, identidade nº 06694992 00 – SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Terapeuta Ocupacional, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ALMEIDA DOS SANTOS, identidade nº 12865616 63 – 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Brigadista, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 09 de abril de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17259/2013, resolve:

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) CARLOS 
ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, identidade nº 
06744788 24 – SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de 
Brigadista, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.                                                

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 14 de maio de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17257/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) DANIEL DE 
ALMEIDA SANTOS, identidade nº 09372876 01 – SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Porteiro – Vila de Abrantes, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital.  
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                   SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 13 de março de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17250/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) LUIS BISPO 
ALMEIDA, identidade nº 668470100 – SSP/BA, nomeado 
(a) para o cargo de Técnico de Informática, da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do certame 
nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 03 de junho de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17249/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) ALEX MOTA 
RIBEIRO, identidade nº 06606989 00 – SSP/BA, nomeado 
(a) para o cargo de Brigadista, da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, desclassificando-o (a) do certame nos termos do 
aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                    SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 14 de maio de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17252/2013, resolve:

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) MURILO 
PINTO GOES, identidade nº 1155634748– SSP/BA, 
nomeado (a) para o cargo de Monitor de Informática, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 14 de maio de 2013, 
no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2010, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 17251/2013, resolve: 

REVOGAR a nomeação, do (a) candidato (a) IONE 
PATRICIA BISPO MERCÊS, identidade nº 0788365061 – 
SSP/BA, nomeado (a) para o cargo de Assistente de Creche 
- Sede, da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
desclassificando-o (a) do certame nos termos do aludido 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.    
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DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 12034.13.1085-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Especial de 
Professor à servidora MARIA NEUSA MARTINS DE 
SOUZA, matrícula 5592-7, no cargo de Professor, nível I, 
referência F, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal 1988, combinado com o artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 407/98 – 
Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº. 
873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo da 
Administração Direta do Município de Camaçari, o disposto 
no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o Estágio 
Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade funcional 
no serviço público, conforme mandamento constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e a 
ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de revisão 
da nota da referida avaliação.

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 19931.13.1156-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de Contribuição a 
servidora ADEMYLDES ALVES DOS SANTOS, matrícula 
3083-1, no cargo de Coordenadora Pedagógica, nível II, 
referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, 
com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 
41/03, e artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 5585.13.1824-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOSÉ CARLOS MENEZES, 
matrícula 3910-5, no cargo de Assistente Administrativo, 
nível I, referência E, lotado na SESAU – Secretaria de 
Saúde, com fundamento no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal
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Conceder ao servidor PAULO CEZAR GOMES DA SILVA, 
matrícula n° 1981-0, ocupante do cargo de Contador, que 
atualmente encontra-se à disposição da Prefeitura de Dias 
D'Ávila, conversão das férias não gozadas em pecúnia, 
referente ao período aquisitivo de 01/02/2005 a 27/04/2007.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO DE 
2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 338/2013
SERVIDOR: Rogerio Jorge N. Ornellas
CADASTRO: 8392-7     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/10/2005  a 15/10/2010 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 342/2013
SERVIDOR: Maria deSouza Cavalcante
CADASTRO: 9598-8     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 28/09/2007  a 27/09/2012 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 339/2013
SERVIDOR: Licia Marta de Araujo Braga
CADASTRO: 7331-6    Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2001  a 16/05/2009 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 341/2013
SERVIDOR: Carmem Sydneey Pereira
CADASTRO: 2519-0     Lotação: SESAU
2-PERIODOS AQUISITIVO: 30/05/2000  a 29/05/2005 a
30/05/2005  a 29/05/2010
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 337/2013
SERVIDOR: Altamira de Sousa Silva
CADASTRO: 7459-4    Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 14/10/2008  a 13/10/2013 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 344/2013
SERVIDOR: Valdeci Mario da Fé
CADASTRO: 7204-7    Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 16/04/2000  a 15/04/2005 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  Geiza de Oliveira Souza
CADASTRO: 60693-3    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 07 de maio de 2013.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço público 
deste Município, nos termos das legislações supra citadas, 
aos servidores infra declinados, em virtude da aprovação no 
estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações junto 
ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 28 DE NOVEMBRO DE 2013.                                                          
             

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA N° 130/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

    

Dispõe sobre a conversão em pecúnia das 
férias não gozadas dos servidores municipais 
de Camaçari.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o Decreto n° 5002/2011, 
arts. 2º e 6º que estabelece as normas para conversão das 
férias não gozadas em pecúnia, com fulcro nos arts. 87 e 88 
da Lei Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

-   considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a conversão das férias do período em pecúnia, conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo  n°. 
17140/2013,

R E S O L V E

S
E

C
A

D
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SERVIDOR:  Carlos Carneiro Silva
CADASTRO: 60329-2      Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I
Para Professor    Nível II
DATA: retroativo a 28 de março de 2013.

SERVIDOR:  Eliana Carvalho de Santana
CADASTRO: 60870-9      Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial   Nível I
Para Professor   Nível I
DATA: retroativo a 04 de março de 2013.

SERVIDOR:  Rose Marie de Azevedo Kalile
CADASTRO: 61257-8      Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 27 de março de 2013.

SERVIDOR:  Ivanilda Gonçalves da Silva
CADASTRO: 60937-5      Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 01 de março de 2013.

SERVIDOR:  Suely Damasceno dos Santos
CADASTRO: 60118-4      Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 01 de março de 2013.

SERVIDOR:  Raimunda Brito da Cruz
CADASTRO: 8642-0     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível II
DATA: retroativo a 01 de março de 2013.

SERVIDOR:  Loyde Paranhos S. Marinho
CADASTRO: 60898-1     Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível II
DATA: retroativo a 08 de março de 2013.

SERVIDOR:  Reginaldo Santos Dias
CADASTRO: 60668-4    Lotação: SECAD
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 03 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Valdineia da Silva Nascimento
CADASTRO: 60940-4    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial    Nível I
Para Professor    Nível I
DATA: retroativo a 04 de março de 2013.
                         

PORTARIA N° 128/2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

    

Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos servidores municipais de 
Camaçari.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos arts. 87 e 88 da Lei 
Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

R E S O L V E

Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias 
referentes aos períodos aquisitivos e períodos de gozo 
conforme anexo:
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GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 047/2013
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando a necessidade de 
reorganização administrativa,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor JUIPUREMA ALESSANDRO 
SARRAF SANDES, cadastro 8670-5, para assumir a função 
de Assessor Técnico Educacional.

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 DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 
2013.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO 
FESTIVAL DE CULTURA

A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO II FESTIVAL DE 
CULTURA E ARTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso 
de suas atribuições, devidamente autorizado pelo 
Presidente de Cultura de Camaçari e atendendo aos termos 
do Edital supracitado:

PUBLICA
Resultado do Julgamento dos Recursos, impetrados pelos 
Canditados do Processo Seletivo de Seleção do II Festival 
de Cultura e Arte do Município de Camaçari;

                 
Camaçari, 11 de outubro de 2013.

Comissão de Seleção

1. Patrícia Granja Oliveira Vieira Lima

2. Fabiane da Silva Góes

3. Ana Cláudia Oliveira Almeida

4. Fernando Alves de Alencar

PORTARIA Nº. 036/2013
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

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, 

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais GEISA 
SILVA NASCIMENTO COELHO, matrícula 39659-0, 
ILZETE SANTOS OLIVEIRA, matrícula 63071-4, CARLOS 
JOSÉ SACRAMENTO MACHADO, matrícula 38896-9, 
para, sob a presidência da primeira, compor a COMISSÃO 
PARA APURAÇÃO DOS SALDOS DA CONTA CAIXA E 
BANCOS, conforme previsto em Resolução TCM n° 
1060/2005, de 26/04/2005; devendo-se lavrar o TERMO DE 
CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS ao final dos 
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trabalhos.

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 03 DE DEZEMBRO DE 
2013.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº. 037/2013
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

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, 

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais 
VANUZIA VALÉRIA DA SILVA, matrícula 38795-3, 
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA, matrícula 
61013-0, ILZETE SANTOS DE OLIVEIRA, matrícula 
63071-4, para, sob a presidência da primeira, compor a 
COMISSÃO PARA APURAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA 
CONSISTÊNCIA DOS VALORES, Dívida Fundada interna 
por contratos, demonstrados no Passivo Permanente, 
conforme previsto em Resolução TCM n° 1060/2005, de 
26/04/2005; devendo-se elaborar RELATÓRIO TÉCNICO, 
para deliberação da Administração Municipal, ao final dos 
trabalhos.

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 03 DE DEZEMBRO DE 
2013.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA Nº. 038/2013
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

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, 

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais 
RUBENS DE ANDRADE DA COSTA, matrícula 039117-4, 
ALISSON EMANUEL DOS SANTOS SILVA, matrícula 
61013-0, VIVIANE SAMARA CRUZ, matrícula 39651-4, 
para, sob a presidência da primeira, compor a COMISSÃO 

PARA APURAÇÃO DOS SALDOS DA DÍVIDA FUNDADA, 
DA DÍVIDA FLUTUANTE E DO ATIVO REALIZÁVEL, com 
a finalidade de verificar a sua posição junto aos órgãos 
credores, conforme previsto em Resolução TCM n° 
1060/2005, de 26/04/2005; devendo-se apresentar 
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ao final dos 
trabalhos.

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 03 DE DEZEMBRO DE 
2013.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PORTARIA 004/2013
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR a Comissão de responsável pela 
liquidação da despesa, ou seja, responsável por avaliar se 
os carros locados estão de acordo com o que prever o 
Contrato 0290/2013 estabelecido entre a RADIAL 
LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA e a Prefeitura 
Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que a Comissão de que se trata o 
Art 1° terá competência:

 I – Fiscalizar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade 
do serviço prestado de locação de veículos para atender as 
necessidades de transporte dos alunos de ensino superior 
residentes no município de Camaçari em cumprimento ao 
contrato ou instrumento equivalente;
II – Declarar se os itens contratuais foram atendidos e 
expedir Declaração de Aceitação ou Notificação, no caso de 
rejeição do serviço prestado, contendo no mínimo 03 (três) 
assinaturas dos servidores relacionados no Art. 3°.

Art. 3° - NOMEAR para compor a referida Comissão, os 
seguintes servidores

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE NOVEMBRO 
DE 2013.
  

JOSÉ ELÍSIO DE O. SOBRINHO
Secretário de Serviços Públicos

PORTARIA Nº. 234/2013
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

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 pedido, a Servidora RENATA BRITO 
BERBERT DE CASTRO, cadastro 10015, do cargo 
comissionado de ASSESSORA TÉCNICA I, Símbolo GES-II.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 236/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
18345.13.1135-21/2013, com fundamento no art.13, inciso I 
e III e art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1135 ao senhor 
GENESILDO SILVA DE LIRA (viúvo) e DAVI SOUZA DE 
LIRA (filho menor), instituída pela ex-servidora MARIA DA 
PAIXÃO DE SOUZA DE LIRA, matrícula 3770, integrada por 
três (2) dependentes, no valor de R$ 4.098,18 (quatro mil, 
noventa e oito reais e dezoito centavos), equivalente a 02 
(duas) cotas referente à remuneração no mês de setembro 
de 2013. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 227/2013
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 12034.13.1085-11/2013, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
NEUSA MARTINS DE SOUZA, matrícula 5592-7, no cargo 
de Professor, nível I, referência F, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.098,17 (quatro 
mil, noventa e oito reais e dezessete centavos), com base na 
remuneração do salário de mês de outubro de 2013, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
2.610,30 (dois mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 27% (vinte e sete por cento) 
do salário base R$ 704,78 (setecentos e quatro reais e 
setenta e oito centavos), Regência de Classe 30% (trinta por 
cento) do salário base R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três 
reais e nove centavos), de acordo com o disposto no art. 42 
da Lei Municipal 997/2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 223/2013
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 5585.13.1824-11/2013, fundamentado no 
art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSÉ 
CARLOS MENEZES, matrícula 3910-5, no cargo de 
Assistente Administrativo, nível I, referência E, lotado na 
SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.116,76 
(hum mil, cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos), 
equivalente a 100% (cem por cento) do salário de 
contribuição do mês de outubro de 2013, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 872,47 (oitocentos e 
setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), Adicional 
por Tempo de Serviço 28% (vinte e oito por cento) do salário 
base, R$ 244,29 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte 
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Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1164 instituída 
pelo ex-servidor RENATO JOSÉ DA SILVA ASSIS, matrícula 
6671, integrada por dois (2) dependentes, LUZIA SANTOS 
DE JESUS (companheira) e JULIANA FIGUEIREDO 
ASSIS (filha menor), no valor de R$ 1.441,77 (hum mil 
quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete 
centavos), dividido em duas (2) cotas no valor de R$ 
720,88(setecentos e vinte reais e oitenta e oito centos) cada 
cota, referente a 100% do salário do mês de setembro de 
2013.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 17 de setembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 242 /2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta nos processos nºs 
20437.13.1165-21/2013 e 20277.13.1164-21/2013, com 
fundamento nos art.13, inciso II e III e art. 21 Inciso I da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1165 instituída 
pelo ex-servidor RENATO JOSÉ DA SILVA ASSIS, matrícula 
6671, integrada por dois (2) dependentes, JULIANA 
FIGUEIREDO ASSIS (filha menor) e LUZIA SANTOS DE 
JESUS (companheira), no valor de R$ 1.441,77 (hum mil 
quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete 
centavos), dividido em duas (2) cotas no valor de R$ 
720,88(setecentos e vinte reais e oitenta e oito centos) cada 
cota, referente a 100% do salário do mês de setembro de 
2013.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 17 de setembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

e nove centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 PORTARIA N° 225/2013
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 19931.13.1156-11/2013, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
ADEMYLDES ALVES DOS SANTOS, matrícula 3083-1, no 
cargo de Coordenadora Pedagógica, nível II, referência G, 
lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
6.326,03 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais e três 
centavos), com base na remuneração do mês de setembro 
de 2013, constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
2.957,47 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 
quarenta e sete  centavos), Fund. Grat. Incorp. R$ 1.095,74 
(hum mil, noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 29% (vinte e nove por cento) 
do salário base R$ 857,67 (oitocentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos), Vant. Ant. PCCV R$ 84,29 
(oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), Grat. Ativ. 
Complemt. 887,24 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e 
quatro centavos), Grat. Docen. Ativ. Espec. R$ 443,62 
(quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois 
centavos) de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 241 /2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta nos processos nºs 
20277.13.1164-21/2013 e 20437.13.1165-21/2013, com 
fundamento nos art.13, inciso II e III e art. 21 Inciso I da Lei 
Municipal 997/2009.

RESOLVE:
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PORTARIA Nº. 120 / 2013
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto Nº 
4.365/2007 e pelo o que confere a Lei Municipal Nº. 

o913/2008, de 03 setembro de 2008, Resolução CEPRAM N  
o3925, de 30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM N  

4.046/2010, de 29 de janeiro de 2010, e Lei Estadual 
Complementar Nº 140, de 08 de dezembro de 2012, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo Nº 17.722/2013, de 06 de setembro de 
2013,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de três anos à Prefeitura Municipal de 
Camaçari, CNPJ Nº 14.109.763/0001-80, com sede na Rua 
Francisco Drumonnd, S/N, Centro Administrativo – 
Camaçari, CEP 428 0-000, para a implantação do Projeto de 
Urbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari, nos 
trechos referentes às seguintes etapas: a primeira etapa de 
intervenção, compreende um trecho urbano do Rio 
Camaçari, de 12 km, correspondente às coordenadas UTM, 
P02, N 573.016,0624 e E 8.597.863,5277; P03, N 
575.784,9978 e E 8.597.753,9393; P4, N 577.165,5589 e E 
8.597.863,5277; P06, N 570.825,8686 e E 8.591.834,0309; 
P07, N 574.210,1202 e E 8.591.533,8802; P08, N 
574.243,184 e E 8.594.523,647; a segunda etapa de 
intervenção compreende sete trechos, com extensão total 
de 4.887,40m, correspondente às coordenadas UTM, 

conforme memorial descritivo por cada trecho: 1) 
Trecho do 

,

segundo o S stema de Projeção Geográf ca SIRGAS 2000 - 
UTM 24S

Riacho da Rodov á a com extensão de 705 82
po igonal de 41.242,62m² e coordenadas P0 N 
573923 088 e E 8595447,3837. Deste segue-se e l nha 
reta na d reção N 66° 48' 5 07 E e uma distância de 
12 90m até o P02; deste segue-se em linha reta na d reção
N 77° 56' 26 95" E em uma distância de 95 24 m até o P03; 
deste segue-se em linha reta na d reção: N 80° 51' 30, 0" E 
em uma d stância de 37 30m até o P04; deste, segue-se em 
l nha reta na d eção: N 8° 51 33 95" W em uma distância de 

6 46m até o P05; deste segue-se em linha reta na 
direção: N 9° 22' 25 72" W em uma distância de 74 37m até o 
P06; deste segue se em linha reta na d reção N 47° 13
33 3" E em uma distância de 6 65m até o P07; deste, 
segue se em linha reta na direção N 8° 11' 31 04" W em uma 
distânc a de 183 09m até o P08; deste, segue se em l nha 
eta na direção: N 8° 30' 27 59" W em uma distânc a de 

199 96m até o P09; deste, segue se em l nha reta a 
direção: N 79° 52 31,18" W em uma distância de 66 25 até 
o P10; deste, segue se em linha reta na direção S 22° 59' 
19 38" W em uma distânc a de 16 70m até o P , 
segue se em l nha reta na direção: S 28° 2' 4 22" E em uma 
distância de 44 60m até o P 2; deste segue-se e l nha 
reta na direção S 50° 6 37 50" W em uma d stânc a de 
20 34m até o P13; deste, segue-se em linha reta na direção
S 17° 6' 9 82 E em a d stância de 53,86m até o P

seg e-se em l n a reta a direção S 9° 57 20 93 E 
e u a distância de 133,38m até o P15; deste seg e-se 

l nha eta na d reção S 1 ° 49' 27 59" E em uma 
d stâ c a e 106 86m até o P16; deste, segue-se e ha 
reta na d reção S 37° 32' 21,96 W e uma d stânc a de 
55,82m até o P17; deste seg e-se em linha reta na direção: 
S 6° 2 , " E em uma distânc a de 60 15m até o P18; 
deste segue se e linha reta a di eção S ° 39' 6, 0" E 
em uma d stânc a de 129,15m até o P19; deste segue-se 
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e l nha eta a d reção S 78° 39 48 4" W em uma 
d stânc a de 98,35m até o  P20; deste, segue-se em l nha 
reta na d eção S 4° 39' 4,96" E em uma distância de 46 40m 
até o i cio P01; 2) om extensão de 
1.263,33 po igonal de 145.772,88m² e coordenadas P0

N 573923 088 e 8595447,3837. 

om extensão de 
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Trecho do Riacho Dois de Julho, c
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= nic a se a partir do  P01, 
loca izado nas seguintes Coordenadas, N 572115 2082 E 
8595339 0787. Deste segue se em linha reta na direção N 
54° 43' 7 65" W em uma distância de 29 26m até o P02;  
deste, segue-se em l nha reta na d reção: N 30° 36' 48 53 W 
em uma d stânc a de 44 25m até o P03; deste segue-se em 
nha reta na direção: N 20° 14' 17 77" W em uma distância 

de 89 34m até o P04; deste segue-se em nha reta na 
d reção: N 19° 23' 38 94" W em uma d stância de 87,96m até 
o P05; deste segue-se em l nha reta na direção: N 7° 29' 
45 09" W em uma distância de 81,13m até o  P06; deste 
segue-se e nha reta na direção: N 1 ° 36' 26,52" E em uma 
distância de 166,01m até o P07; deste segue-se em nha 
reta na direção N 8° 22 19 60" E em uma distância de 
113 39m até o P08; deste segue-se em l nha reta na 
direção N 4° 38' 7 67" W em uma distânc a de 47 14m até o 
P09; deste segue-se e nha reta na d eção N 43° 48' 
23 44" E em uma distânc a de 28 74m até o P10; deste
segue-se e l nha eta na di eção: N 30 34 9 2 W em 
uma d stância de 94 89 até o P11; deste segue-se e
l nha eta na d reção N 45° 36' 29 57" W em uma distância 
de 41 00m até o P 2; deste segue-se e l nha eta na 
d re ão N 59 50' 10 25" W em uma distância de 150 81m 
até o P13; deste segue-se em l nha reta na direção N 62
52' 43 3 " W em uma distância de 9 50 m até o P 4; deste, 
segue-se e nha reta na direção: N 12° 35' 43 64" E em 
uma dis ância de 1 8 42m até o P 5; deste segue-se em 
inha eta na direção: N 72° 27' 27 95" W em uma d stância 
de 146 07m até o P16; deste, segue-se e inha eta na 
d eção N 54° 50' 0 83 W em uma distâ cia de 22 79m até o 
P17; deste segue-se em l nha eta na direção: 556° 53' 
19,17" W em u a distância de 69,75m até o P 8; deste
segue se em l nha reta na di eção S 7° 39 0 45" W em 

a distâ cia de 39,09 m até o P19; deste segue se em 
l nha eta na di eção 513° 16' 6 27" E e uma d stânc a de 
99 60m até o P20; deste, segue se em nha reta na di eção: 
5 34° 6' 29 80" E em uma distância de 209,12m até o P2

segue-se em nha reta na direção: 556° 34' 30,68" E 
e uma distânc a de 25 36m até o P22; deste segue se em 
nha reta na di eção: 572 47' 2,14 E e a distância de 

3 47m até o P23; deste segue-se em nha reta na direção: 
584 52' 57 67" E em uma d stânc a de 113,9 m até o P24; 
deste segue-se em linha reta na d reção: 565 10' 46,05" E 
e uma distância de 37 3 m até o P25; deste segue-se em 
nha reta na direção 528° 3' 2 79 E e uma distância de 
3 43m até o P26; deste, segue-se em linha reta na 

direção 525° 25 18 62" W em u a d stânc a de 98 43m até 
o  P27; deste, segue-se em l nha reta na d reção 5 60° 10' 
51 75 E em uma d stâ c a de 74 07m até o P28; deste
segue-se em inha reta na direção: 524° 51' 18 85 W em 
uma distânc a de 26 90m até o P29; deste segue-se em 
inha reta na di eção: 562 50' 6 05" E em uma distância de 
36 16m até o P30; deste segue-se em nha reta na di eção: 
57° ' 4 80" E em uma d stância de 86,59 m até o P31; 
deste segue-se e l nha reta na di eção: 53° 48' 50,67 E 
em uma distância de 3 82m até o  P32; deste, segue se e
nha reta na d eção: 516° l' 22 73" E em u a distânc a de 

257 66 m até o  P33; deste , segue-se em inha reta na 
direção N 84 31' 21 47 E em uma distânc a de 93,14m até 
o P34; deste, segue-se em inha re a na di eção N ° 39' 
50,28 E em uma distância de 38 59m até o  de Inicio P01; 
3) 
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o  P20; deste , segue-se em nha reta a eção: N 37 6
29 87 W em a distância de 38 15m até o  P2  
segue-se em inha reta na d eção S 5 - -2 27 W e u a 
distância de 39 19 até o ponto de início, P01; 5)

li n dir
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343 40m 8 976 22
N 8 93897 8416450 E 

572929 8325. Deste, segue-se em linha reta na direção: S 
64 1 43 W em uma distânc a de 84 82m até o P02; 
deste segue-se em linha reta na direção: S 4-58 11 07 E em 
uma distância de 28 43m até o P03; deste segue-se e
i ha eta na direção: N 81-28-9 2 E em uma distância de 
18 68m até o P04; deste segue-se em linha reta na d reção: 
S 0 40 26 53 E em ma distância de 52,34m até o P05; 
deste, segue-se em inha reta na direção N 89 10-10 86 E 
em uma d stância de 2 ,25m até o P06; deste, segue-se em 
inha reta na direção: S 2-10-9 33 E e uma distância de 
40 67m até o P07; deste, segue-se em linha reta na direção
S 88 55-45,03 E em u a distância de 32 95m até o P08; 
deste segue se em inha reta na direção: S 2-19-55 29 W 
em uma distância e 68 10m até o P09; deste, segue-se em 
lin a eta na direção: S 85-26 24 18 E e u a d stânc a de 
100 69 até o P10; deste segue-se em linha reta na 
direção: S 89-41 36 57 E em uma distância de 29 79 m até o 
P11; deste, seg e-se em linha reta na direção: N 29 21
27 91 W em uma distância de 41,64 até o P12; deste, 
segue se em linha reta na di eção N 82-24-19,28 W em 
uma distânc a de 3 98m até o P13; deste segue-se em 
in a reta na direção N 8-1 -46 75 W e a dis ânc a e 
2 47 m até o P14; deste segue se e nha eta na direção
S 85- 9-33 01 W e u a distância de 49 12m até o P 5; 
deste, segue-se e n a eta na direção: N 0-21 9 3 E em 
uma distância de 100,07m até o P16; deste, segue-se e
i ha eta na d eção N 15-56- 3 43 W e a distância de 
26 90 até o P 7; deste, seg e-se em in a eta na d reção: 
N 0-45-40 90 E em ma d stância de 45 29m até o P 8; 
deste seg e-se em li ha reta na direção: N 6-53-50 74 W 
e uma distânc a de 18 79 até o P19; deste segue-se e
inha eta na direção S 68-27-25 74 W e uma d stâ c a de 
36 1m até o de n c o P01
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om extensão de 428,29m, po igonal de 
33.151,10m² e coordenadas 
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extensão de , po igonal de m² e 
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om extensão de 1.243,92m, po igonal de 
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N 5 2115,2082 
E 8595339 0787 Deste, segue se em inha re a na direção
S 4 29 4,58 E em uma distân ia de 22 19m até o P02; deste, 
segue-se e nha reta na direção: N 89-15-21,39 W em 
uma distância de 66 81m até o P03; deste seg e se e
nha reta na d eção S 11 18-35,76 E em uma d stân ia de 

26 5 m até o P0 seg e-se e l a eta na d reção: 
S 20-33-21,76 W m uma distân a de 25 94m até o  P05; 
deste segue-se em nha eta na d reção: S 42 16-25 28 E 
em uma distânc a de 12 90 até o P06; deste segue-se e
n a reta na d reção N 89 13-13,85 E em uma distân a de 

63 77m até  P07; deste segue-se e n a eta na d reção: 
S 10 12 63 E em uma distância de 16 14m até o P08; 
deste segue se e nha reta na direção N 8 58-39 65 E 
em uma distância de 260 01m a é 9; deste, segue-se 
e nha eta na di eção N 83 38 23 21 E em uma di tânc a 
de 13 5m até o P1 , segue se e nha eta na 
direção N 16 8 39 62 W em uma distân ia de 17, 6m até o 
P11; deste, seg e-se em l nha eta na d reção N 63-8-4 ,08 
W em uma distância de 38 4 até o P12; deste, seg e-se 
em n a eta na d reção S 86-2 -26,78 W em uma distân ia 
de 327 73 até P13; deste seg e-se e in a reta a 
d reção N 49-35-25,96 W em uma distân ia de 42,16m até o 
de ní o, P01
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57321 ,7239 E 85 2570 3 66. Deste, segue se em linha 
reta na d eção: S 8 52-38,39 W em uma distância de 33 50 

,
ir 1,

do P01 8595447,38378645 E 573923 7088; deste segue-
se em i ha reta na d reção N 57 33 6,11 W em uma 
distância de 59 62m até o P02; deste segue se em in a 
reta na d reção N 88 52-9 51 W em uma distância de 
47 22m até o P03; deste segue se em inha reta na direção
N 83-13 40 22 W em uma distân ia de 50 04 m até o P04; 
deste, segue-se em nha reta na direção N 79-23-18 4 W 
em uma di tâ cia de 134,93m até o P05; deste, segue-se 
em l nha reta na di eção N 15-31-26 80 E em uma d stânc a 
de 23 21m até o P06; deste segue-se em nha reta na 
di eção N 74-3- 6,57 W em uma d stância de 70 10 m até o  
P07; deste , segue-se em inha reta na direção N 4-51-52,25 
E em u a distânc a de 4 65 m até o  P08; deste segue-se 
em linha reta na d reção: N 30-46 6,75 W em uma d stânc a 
de 62,53 m até o P09; deste segue-se em linha reta na 
direção: N 88- 1-17 20 W e ma d stânc a de 40 70m até o 
P10; deste , segue-se em linha reta na direção: S 15 21-0 9 
E e ma distânc a de 65 70m até o P11; deste segue se 
em l n a reta na direção: N 88-12-36 32 E em uma distânc a 
de 9 9 m até o P 2; deste segue-se em l a reta na 

reção S 0 17-32 36 E em u a distância de 60 88 até o 
P13; deste segue-se em l n a reta na direção: S 79-55 9 85 
E e u a distânc a de 28 39 até o P14; deste segue-se 
em l n a reta na direção S 7-56 36 50 W e uma d stâ c a 
de 26 97m até o  P15; deste segue-se em l ha eta na 
direção S 81-10-59 43 E em u a distânc a de 70 66m até o 
P 6; deste se ue-se em inha eta na d reção S 75-49-
18 97 E em uma dis ância de 60 87 até o P 7; deste 
segue-se e n a reta na d reção S 84-34-51 75 E em uma 
d stância de 78 93 m até o P 8; deste segue-se em n a 
reta na d reção: N 89-44-1 66 E e uma distância de 

35 11m até o P19; deste segue-se em l nha reta na direção 
N 5 -28 11 35 E e uma d stânc a de 21 44m até o de níc o
P0
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4) om extensão de 
433,09m, po igonal de 38.750,62m² e coordenadas l

N 859476 ,5036159 E 5720 6 98 4. Deste segue-
se em linha eta na di eção: 70 49- 5 57 W em uma 
distânc a de 10 09m até o 02; deste segue-se e linha 
reta na direção S 10-49 22 8 W em uma d stânc a de 
57 40 até o P03; deste, segue-se em linha reta a direção
S 29-3-16 57 W e uma distânc a de 29,88m a é o  P04; 
deste segue se em linha eta na direção: 6 - 7 8 97 W 
em uma distância de 52 74m até P05; deste segue se em 
l nha reta na direção: S 8-31-15 06 W em uma dis ânc a de 
87 44m até o P06; deste segue se em linha reta a dir ção: 
S 7 6-53 41 W em uma distânc a de 41 44m a é o P07; 
deste segue-se em inha reta na d reçã : S 40 56 26 35 E 
em uma d stância de 5 55m até o  P08; deste segue se em 
linha reta na d reção: N 85-2-52 15 E e uma d stânc a de 
292,93 m a é o P09; deste segue se e l nha reta a 
di eç o N 68-15-40, E em uma d stânc a d 70,51m até o 
P1  segue se em linha reta a d reção: N 8 -35

80 E em uma distân a de 94 41 até  11; deste, 
segue se e nha reta na di eção: N -14 12 76 W em uma 
distânc a de 24 47 até o P12; deste segue se e l ha 
reta a d eção 39-40 4 23 W e uma distânc a de 
25,73 até o P13; deste, segue se e nha reta a eção
S 59 10 20 42 W em uma distânc a de 29 93 até o P14; 
deste, segue-se e ha reta n d eção: 36-52- 1 63 W 
e u a d stância de 0 6 até o  P15; deste segue se e
nha reta na d eção S 48-48 50 67 W em uma distânc a de 

35 25m até o P16; deste segue-se e nha reta na d eção
N 89 35 47 45 W em u a distânc a de 58 87 até o P17; 
deste segue-se em nha reta na direção: N 77-7 29 99 W 
em uma d stânc a de 44,65m até o P 8; deste segue-se e
linha reta a d eção: N 6 -3 27 74 W em uma distância de 
7,06m até o  P 9; deste segue-se em linha reta a 

direção: N 39 7-2 86 W em u a distância de 129 62 m até 
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de educação ambiental, com ênfase na gestão racional dos 
resíduos, voltado para os funcionários da obra; II - 
Apresentar, no prazo de 180 dias, outorga emitida pelo 
INEMA/BAHIA para qualquer intervenção em corpo hídrico; 
III - Apresentar à SEDUR, no prazo de 90 dias, plano de 
ação: a) para a melhoria de infra estrutura das áreas 
densamente habitadas e para o controle de ocupação 
urbana desordenada, evitando pressões sobre as margens 
dos rios; b) avaliação e redução progressiva do passivo 
ambiental acumulado, pelas diversas atividades 
desenvolvidas na área de intervenção da obra; c) para o 
acompanhamento da obra, através de uma comissão 
formada pelo poder público e sociedade civil; d) implantação 
de sistemas de drenagem de águas pluviais e de 
esgotamento sanitário, compatível com as especificidades 
de cada ambiente; e) promoção de educação ambiental, 
ressaltando as características, vulnerabilidades e 
importância dos espaços protegidos e seu grande valor para 
o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e 
futuras gerações; IV - É vedado tamponar as calhas dos 
riachos, exceto em alguns trechos, desde que autorizados 
pela CMA/SEDUR e com a devida outorga do 
INEMA/BAHIA; V - Requerer previamente à SEDUR a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008.

Art. 2º - Os produtos e subprodutos originados da 
intervenção autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual Nº 10.431/2006 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.
 
Art. 3º - Estabelecer que esta Autorização, bem como, as 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam estes mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR.
 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE NOVEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 121 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

“Cassa a Licença Ambiental, expedida pela 
Portaria de nº. 082/2013, na forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22, de fevereiro de 2007, 4.245/2006, Decreto 
Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes,

m até o  P02; deste, segue se em nha reta na direção: S 15-
5-38,63 W em uma distânc a de 155 72m até P03; deste
segue se em nha reta na direção S 25 41-1 13 W em uma 
distância de 453 43m até P 4; deste segue-se em nha 
reta na direção S 38 32-17 03 E em u a distân a de 69 74 
m até  P 5; deste segue-se em ha reta na direção S 3
2 51 1 W em uma distânc a de 1 0,86 m até o P06; deste

segue-se e nha reta na d eção: S 57 59 40 62 E e uma 
distância de 4 17m até o 07; deste segue se em ha 
reta na d eção S 52 3-1 31 E e uma d stân ia de 
32 91m até o P08; deste segue-se em inha e a na 

d eção: S 81 54 3 63 E em u a distân a de 119 72 m a é 
o P09; deste segue-se e inha reta na d eção N 9 37 11 
02 e uma distância de 149,33 m a é o 10; deste

segue- e em linha reta na direção N 31-9 33 5 E em uma 
dis ânc a de 94 05 a é o P11; deste, segue se em linha reta 
na d reção N 2 46 32 89 E e uma distânc a de 103,06 m 
a é o P 2; deste, segue-se em linha reta na reç o N 23 9
18 3 E e uma distânc a de 107,88 m até o P13; deste
segue-se e nha reta na direção: N 5 16 30 49 E em uma 
distânc a de 441 07 m até o P , segue-se em inha 
reta na d reção N 8-2 34 42 E em uma d stância de 73 90 
m até o P1 segue-se e inha re a na d reção N 3-

33 27 E em uma distância de 63 78 m até o P 6; deste, 
segue se em inha eta na dir ção N 15 48-9, 5 W e uma 
distância de 34 36 m até o P17; deste segue-se em l nha 
et na di eção N 44-16-29 9 W em uma d stância de 

104 56 m até o P 8; deste seg e n a e a na 
d eção N 64- 3-6, 9 W e uma distância de 44, 0 m até 
P19; deste , segue se e li ha reta na direção N 85-4-22 0 
W em uma distância de 36,32 m até o  de níci  
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P01. Os 

trechos que irão ser contemplados com a urbanização 
integrada estão localizados nesse mesmo município. Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica no canteiro de obras, para serem coletados pela 
empresa, Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo para uma unidade 
de reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LlMPEC, sendo vedado o seu lançamento em corpos 
d'água, e em qualquer outro local não licenciado, devendo 
ter como objetivo prioritário, nessa ação, a não geração e 
secundariamente a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002; c) 
selecionar e reaproveitar todo Resíduo da Construção Civil 
– RCC classe A e material de demolição, para a execução de 
camadas de pavimentação - Procedimentos (ABNT, 2004) 
em estacionamentos e passeios, conforme NBR 
15.115/2004 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos 
da Construção Civil - Execução de camadas de 
pavimentação - Procedimentos (ABNT, 2004); d) instalar 
adequadamente no canteiro de obras, conforme legislação 
vigente, sanitários químicos para os operários da obra; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos, de proteção individual – EPI, aos 
funcionários da obra, conforme NR N° 006/78 do Ministério 
do Trabalho; II - apresentar para aprovação da SEDUR: a) 
num prazo de 90 dias, projeto paisagístico da área de 
intervenção da Urbanização Integrada da Bacia do Rio 
Camaçari, priorizando a arborização com espécies do 
bioma Mata Atlântica; b) num prazo de 90 dias, programa 
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oadministrativo n . 9556/2010, em nome da Empresa 
PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
inscrito (a) no CNPJ/CPF nr. 03.067.694/0005-04, com 
endereço na Via Abrantes (Estrada da Cascalheira), BA 531, 
km 1, Loteamento Colônia de Férias Montenegro, inserido 
na MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, ZONA: Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 6, Distrito Sede, Camaçari/BA.

Parágrafo único – O ato administrativo mencionado no 
caput deste artigo fundamenta-se no teor da Portaria nº 502,  
de 18 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do 
Estado da Bahia, em 19 de novembro de 2013, em que o 
Diretor Geral do Departamento de Infra – Estrutura de 
Transportes da Bahia – DERBA, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o conteúdo do processo 
administrativo DERBA nº. 7578/13 e seus anexos nºs 
7229/13; 7986/12; 2721/12; 8562/11; 7434/11 e 995/11, 
revogou a permissão de uso constante do Contrato de 
Permissão Especial de Uso DERBA CP 012-CT131/12, 
firmado na data de 23/04/2012, outorgado a título precário, 
“ex-vi” do art. 47 da Lei Estadual nº. 9.433/2005, entre o 
DERBA e a Empresa PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA., que tinha por objeto a permissão 
especial de uso remunerado da faixa de domínio na rodovia 
BA 531, km 0 + 290m, trecho: Entroncamento da BA 535 (Via 
Parafuso) – Entroncamento da BA 099 (próximo à Abrantes), 
com fundamento na Cláusula Décima Sétima da referida 
Permissão.

Art. 2° - Ficam as Coordenações de Uso do Solo e da 
Fiscalização da SEDUR autorizadas a instaurar o 
competente  p rocesso para  apurar  eventua is  
responsabilidades decorrentes da execução indevida da 
obra.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 123 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 14584/2013, de 
30/07/2013,

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à BAHIA 
LEADER COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
09.533.722/0001-86, com sede no(a) BA 531 (Via 
Cascalheira), Loteamento Colônia de Férias Montenegro, 
Lote 16, Quadra “A”, Distrito Sede, Camaçari/BA, 
Macrozona CA – ZU. 1 – Macrozona Urbana da Sede, na 
Zona de Comércio e Serviços – ZECS, Camaçari/BA, para 

  

RESOLVE:

Art. 1° - Cassar a Licença Ambiental, expedida pela Portaria 
ode nº. 082/2013, objeto do processo administrativo n . 

15.755/2013, de 13/08/2013, em nome da Empresa 
PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 
inscrito (a) no CNPJ/CPF nr. 03.067.694/0005-04, com 
endereço na Via Abrantes (Estrada da Cascalheira), BA 531, 
km 1, Loteamento Colônia de Férias Montenegro, inserido 
na MACROZONA: CA.ZU 1 – Sede, ZONA: Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 6, Distrito Sede, Camaçari/BA.

Parágrafo único – O ato administrativo mencionado no 
caput deste artigo fundamenta-se no teor da Portaria nº 502,  
de 18 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do 
Estado da Bahia, em 19 de novembro de 2013, em que o 
Diretor Geral do Departamento de Infra – Estrutura de 
Transportes da Bahia – DERBA, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o conteúdo do processo 
administrativo DERBA nº. 7578/13 e seus anexos nºs 
7229/13; 7986/12; 2721/12; 8562/11; 7434/11 e 995/11, 
revogou a permissão de uso constante do Contrato de 
Permissão Especial de Uso DERBA CP 012-CT131/12, 
firmado na data de 23/04/2012, outorgado a título precário, 
“ex-vi” do art. 47 da Lei Estadual nº. 9.433/2005, entre o 
DERBA e a Empresa PORTAL DE ITAPUÃ COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA., que tinha por objeto a permissão 
especial de uso remunerado da faixa de domínio na rodovia 
BA 531, km 0 + 290m, trecho: Entroncamento da BA 535 (Via 
Parafuso) – Entroncamento da BA 099 (próximo à Abrantes), 
com fundamento na Cláusula Décima Sétima da referida 
Permissão.

Art. 2° - Ficam as Coordenações de Uso do Solo e da 
Fiscalização da SEDUR autorizadas a instaurar o 
competente  p rocesso para  apurar  eventua is  
responsabilidades decorrentes da execução indevida da 
obra.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 122 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

“Cassa o Alvará de nº. 00.444/2013, na forma 
que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22, de fevereiro de 2007, 4.245/2006, Decreto 
Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Cassar o Alvará de Construção de nº. 00444/2013, 
expedido em 03 de outubro 2013, objeto do processo 
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interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 124 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento 
dos Lotes 11, 12, 13, 14 e 15 da Quadra “01”, 
com 1.420,00m², 1.480,00m², 1.540,00m², 
1.520,00m² e 1.440,00m², respectivamente, 
todos integrantes do Loteamento “Guarajuba”, 
situado no Distrito de Monte Gordo, neste 
Município, em uma nova área de 7.400,00m², 
na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
18.460/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 11, 12, 
13, 14 e 15 da Quadra “01”, com 1.420,00m², 1.480,00m², 
1.540,00m², 1.520,00m² e 1.440,00m², respectivamente, 
todos integrantes do Loteamento “Guarajuba,” situado no 
Distrito de Monte Gordo, neste Município, formando uma 
nova área, medindo 7.400,00m², na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são de 
propriedade de IDÁLIA DOS REIS DIAS HELLER, 
devidamente registrados no 1º Ofício de Registro de Imóveis 

oda Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n . 
o o18.073, n . 18.071, n . 18.999.

Art. 2° - A situação atual dos lotes está assim descrita:

Lote 11

 

atividade de fabricação de obras de caldeiraria pesada, 
instalação manutenção elétrica, manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos para usos industriais. Esta 
portaria está sendo concedida mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
Operar a unidade industrial de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar sempre 
de forma preventiva em relação aos riscos referentes ao 
homem e ao meio ambiente, buscando sempre que possível 
soluções baseadas em tecnologias mais limpas; II - 
Implantar e apresentar à SEDUR quando do requerimento 
de renovação desta licença, Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados, contemplando: a) regras básicas 
de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde; c) minimização de 
resíduos considerando reuso e reciclagem; d) treinamento 
para situação de emergência; III - Direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a norma técnica NBR – 7229 da ABNT. Manter em seus 
arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; IV - Adotar normas de segurança, higiene industrial 
e saúde ocupacional nas áreas em construção, da 
produção, de armazenamento e expedição; V - Implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
na Norma Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VI - Realizar treinamento, com os 
funcionários para situações de emergência; VII - Implantar 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano apresentado. Contemplar todos os resíduos 
(equipamentos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, dentre outros), informando a quantidade a 
classe, o local de geração, o acondicionamento/ 
armazenamento e a destinação final; VIII - Armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo os 
critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 11174, 
para o armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e 
não inertes) e os da NBR 12235, para armazenamento de 
resíduos classe I. Encaminhá-los posteriormente para 
destinação final em instalações com licença ambiental para 
tal fim. Priorizar, sempre que possível, o reuso e a 
reciclagem. No caso de resíduos classe I requerer a INEMA 
a competente Autorização de Transporte de Resíduos 
Perigosos- ATRP; IX - Fornecer obrigatoriamente aos 
funcionários EPI (equipamentos de proteção individual) 
adequado e compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-
6 do Ministério do Trabalho e Emprego. X - Comunicar de 
imediato a SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XI - Requerer previamente a SEDUR a 
competente Licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado, conforme Art. 45 °, inciso IV da Lei n° 10.431 
de 20/12/06. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental ,  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
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· Frente ou testada medindo 20.00 metros em linha 
reta para a Rua Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 14 da mesma Quadra Q1, 
medindo 74.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 16 da mesma Quadra 
Q1, medindo 70.00 metros em linha reta;

· Fundo medindo 20.00 metros em linha reta para a 
faixa verde de APP - Área de Preservação Permanente 
da  APA – Área de Proteção Ambiental Lagoas de 
Guarajuba.   

Área: 1.420,00 m²;
   

Art. 3° - A situação dos Lotes ora remembrados fica assim 
descrita e caracterizada:

      Dimensões:
· Frente ou testada medindo 100.00 metros em linha 

reta para a Rua Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 10 da mesma  Quadra  Q1,  
medindo  70.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 16 da mesma Quadra 
Q1, medindo 70.00 metros em linha reta;

· Fundo medindo 100.00 metros em linha quebrada, 
para a faixa verde de APP – Área de Preservação 
Permanente  da  APA – Área de Proteção Ambiental 
Lagoas de Guarajuba.

·
Área Total do Terreno: 7.400,00 m²

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 125 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº. 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Nº 19.074/2013, de 03 de outubro de 
2013, 

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO à HLAR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., inscrita no CNPJ, sob Nº 

 

  

Dimensões:        
· Frente ou testada medindo 20.00 metros em linha 

reta para a Rua Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 10 da mesma Quadra Q1, 
medindo 70.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 12 da mesma Quadra 
Q1, medindo 72.00 metros em linha reta;

· Fundo medindo 20.00 metros em linha reta para a 
faixa verde de APP – Área de Preservação  Permanente  
da  APA – Área  de Proteção Ambiental Lagoas de 
Guarajuba.

Área: 1.420,00 m²;

Lote 12
Dimensões:        

· Frente ou testada medindo 20.00 metros em linha 
reta para a Rua Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 11 da mesma Quadra  Q1,  
medindo  72.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 13 da mesma Quadra 
Q1, medindo 76.00 metros em linha reta;

· Fundo medindo 20.00 metros em linha reta para a 
faixa  verde  de APP –Área  de  Preservação  
Permanente da APA – Área de Proteção Ambiental 
Lagoas de Guarajuba.

Área: 1.440,00 m²;

Lote 13
Dimensões:      

· Frente ou testada medindo 20.00 metros em linha 
reta para a Rua Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 12 da mesma Quadra  Q1, 
medindo 76.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 14 da mesma Quadra 
Q1, medindo 76.00 metros em linha reta;

· Fundo medindo 20.00 metros em linha reta para a  
faixa  verde  de  APP – Área  de  Preservação  
Permanente  da  APA   –  Área  de Proteção Ambiental 
Lagoas de Guarajuba.

Área: 1.540,00 m²;
    

Lote 14
Dimensões: 

· Frente ou testada medindo 20.00 metros em linha 
reta para a Rua  Merluza (antiga Rua A do Loteamento 
Guarajuba);

· Lado direito para o Lote 13 da mesma Quadra Q1, 
medindo 76.00 metros em linha reta;

· Lado esquerdo para o Lote 15 da mesma Quadra 
Q1, medindo 74.00 metros em linha reta; 

· Fundo medindo 20.00 metros em linha reta para a 
faixa verde de APP - Área de Preservação Permanente 
da APA – Área de Proteção Ambiental Lagoas de 
Guarajuba.

Área: 1.520,00 m²;

Lote 15

 Dimensões: 
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restauração da APP e áreas verdes dentro do 
empreendimento; 

XI - o material lenhoso suprimido das espécies Ipê 
(Tabebuia sp.), Mangueira (Mangifera indica L.), Jaqueira 
(Antocarpus heterophyllus Lam.), Sucupira (Bowdichia 
virgilioides Kunth.), Pau d'arco (Tabebuia elliptica) 
deverá ser destinando a uma organização/associação local, 
para produção de peças artesanais; 

XII - o material lenhoso, resultante da supressão de 
vegetação, excluindo-se o inciso XI, deverá ser destinado 
para uma instituição licenciada, para ser revertido em 
benefício social, mediante assinatura de Termo de Acordo e 
Compromisso - TAC, firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Camaçari e a instituição doadora; 

XIII - o material vegetal suprimido e serrapilheira deverá ser 
acomodado em valas, para processamento em composto 
vegetal orgânico e utilizado, quando da implantação da área 
verde e no paisagismo; 

XIV – após o término das atividades de supressão, deverá 
ser encaminhado à CMA/SEDUR, no prazo de trinta dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida e a comprovação da utilização 
do material vegetal, da destinação do material lenhoso, 
do afugentamento e resgate da fauna e do resgate da 
flora, acompanhado de ART devidamente recolhidas 
dos profissionais habilitados responsáveis. 

Art. 2° - Tratando-se de transporte intermunicipal de 
produtos e subprodutos originados de atividade autorizada, 
deverão ser aproveitados, conforme estabelecido no Art. 
115 da Lei Nº 10.431/2006, sujeitando-se o transporte ao 
Art. 144 desta Leia mesma. Requerer a Autorização para 
Transporte de Produtos Florestais – ATPF, para transportar 
o material lenhoso para áreas fora da influência do 
empreendimento.

Art. 3° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará no cancelamento desta ASV e da Licença 
ambiental vigente.

Art. 4° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 126 / 2013
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

“Retifica a Portaria de nº. 131/2012, referente ao 
oProcesso Administrativo n  22.583/2012, na forma 

que indica”. 

Ar . 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

t - 

18.860.566/0001-59, para implantação de um 
empreendimento do tipo loteamento, denominado Alphaville 
Litoral Norte III, na área desmembrada da Fazenda São 
José, situada na Estrada da Sucupira, KM 2, Distrito de 
Abrantes, Camaçari – BA, inserida na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 5, conforme Lei Municipal N° 1.138, de 31 
de dezembro de 2010. O empreendimento possui área total 

2de 491.115,81 m  e é composto de 427 lotes residenciais, 09 
lotes comerciais e 08 lotes institucionais destinados à 
associação de moradores e equipamentos urbanos, 
totalizando 444 lotes em 38 quadras, distribuídos em: Área 

2de Preservação Permanente com 31.808,55 m ; área do 
2espelho d' água de 2.512,45 m  e área líquida com 

2459.307,26 m , sendo esta composta por: área dos lotes de 
2 2238.433,61 m ; área institucional de 19.229,54 m ; área 

2 2pública de 277.237.99 m , área verde de 114.011,32 m  e 
2área do sistema viário de 104.349,88 m .  A área de 

intervenção para a supressão de vegetação é de 10,48 ha e 
3o volume de material lenhoso calculado é 2.144,73 m . Esta 

autorização está sendo concedida, mediante o cumprimento 
da legislação vigente e dos seguintes condicionantes: 

I - realizar a atividade de supressão da vegetação com 
equipe técnica capacitada, portando cópia da Autorização 
de Supressão da Vegetação e Licença Ambiental; 

II - realizar o afugentamento, resgate e transporte da fauna 
existente, antes de qualquer intervenção na área objeto 
de supressão de vegetação, incluindo, na equipe de 
execução, um Médico Veterinário; 

III - a supressão de vegetação somente poderá ser 
executada na área descrita pela poligonal dos vértices 
indicados, na projeção UTM do Sistema de Referência SAD 
69, no mapa de vegetação apresentado pela HLAR 
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. As áreas limites 
de supressão, confrontantes com áreas florestais não 
passíveis de supressão, deverão estar delimitadas antes da 
terraplanagem e após, deverá ser realizada limpeza 
destas áreas; 

IV – proteger a Área de Preservação Permanente - APP, com 
diques de contenção, quando da realização das atividades 
de terraplanagem, evitando que sedimentos e material 
sejam carreados para áreas mais baixas e promovam 
assoreamento de canais de escoamento natural das áreas 
alagadas, alagáveis ou outros corpos d' água; 

V - Executar o PRAD conforme estabelecido na Licença 
Ambiental de Implantação, Nº 110/2013; 

VI - Apresentar à CMA/SEDUR, num prazo de 60 dias, Plano 
de Capacitação, em conservação florestal, com carga 
horária de 16 horas, para 25 pessoas da comunidade, na 
área de influência do empreendimento, tendo como temas: 
Resgate de flora nativa e Aproveitamento de material 
lenhoso para fins artesanais; 

VII - resgatar 50.000 plântulas, com cerca de 0,10 m de 
altura, 10.000 mudas, de 0,20 a 0,60 m de altura, conforme 
espécies descritas no inventário florestal, e as helicônias, 
orquídeas e bromélias presentes na área de supressão 
vegetal. O resgate da flora deverá ser realizado pelos alunos 
do curso a título de prática de aprendizagem; 

VIII - das plântulas resgatadas, 10.000 plântulas deverão ser 
entregues no Horto Florestal Municipal e o restante, 40.000, 
disponibilizado para os alunos que efetuaram o resgate; 

IX - apresentar à CMA/SEDUR, comprovação do destino 
das plântulas doadas; 

X - as mudas resgatadas, inclusive as helicônias, orquídeas 
e bromélias, deverão ser aclimatadas em viveiro temporário, 
no local do empreendimento, e após, serem utilizadas na 
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2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM Nº. 4.046/2010, de 29 de janeiro de 2010, no 
que couber e, tendo em vista o que consta do Processo Nº 
20.572/2013, de 31 de outubro de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE IMPLANTAÇÃO, 
válida pelo prazo de dois anos, à TENNECO AUTOMOTIVE 
BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ, Nº 44.023.471/0007-86, com 
endereço no Jardim Limoeiro, S/N, Quadra 58, Galpão 21 e 22, 
inserido na Zona de Expansão de Comércio e Serviços - ZECS 2 da 
Macrozona Urbana da Sede - CA-ZU.1, Distrito Sede de Camaçari, 
Camaçari - BA, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 
2008, para fabricação de sistemas de exaustão traseiro, para 
motores de combustão, com produção de 16.324 peças/mês. Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: 
I - promover a redução dos riscos durante a fase de implantação, 
com a adoção das seguintes medidas: a) evitar desperdícios e 
reduzir consumo de matéria-prima e energia, devendo atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às pessoas e ao 
meio ambiente; b) buscar sempre soluções fundamentadas em 
tecnologias limpas, com menor consumo de energia e recursos 
naturais; 
II - executar rigorosamente os Planos e Programas aprovados pela 
CMA/SEDUR: a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
PGRS; b) Plano de Emergência Ambiental – PEA; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR; d) Plano de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA; e) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO; 
III - cumprir as seguintes Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego: a) NR 11 (transporte, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais); b) NR 6 (equipamentos 
de proteção individual); c) NR 9 (riscos ambientais); d) e NR 15 
(operações insalubre); 
IV - Implantar o Sistema de Proteção de combate a Incêndio, 
conforme aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado da Bahia; 
V - promover o programa de educação ambiental, conforme projeto 
apresentado, com o cronograma de execução; 
VI – Atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes e 
demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Consulta Prévia, Nº 197/2013, Processo  Administrativo Nº 
13.051/2013, de 09 julho de 2013, emitida por esta SEDUR; 
VII - requerer previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que  venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme 
Lei Municipal  Nº. 913/2008, de 03 de setembro de 2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental, 
de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias, no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma, alcance seus efeitos 
legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, as cópias dos 
documentos, relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, sejam mantidas disponíveis à fiscalização da SEDUR e 
aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente - 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

Ar . 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. t - 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 4.365 de 
22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no Decreto Municipal 
datado do dia 02 de janeiro de 2013, e tendo em vista o que consta 

o no Processo Administrativo n 20.300/2013, assim como as demais 
disposições de direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º. – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à DEZESSETE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito (a) no 
CNPJ/CPF 08.570.678/0001-11, com sede no (a) Estrada de 
Maracaiuba n° 21, Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, para implantação de um empreendimento do tipo 
loteamento, composto de 132 lotes residenciais, distribuídos em 07 
quadras e 02 lotes destinados a Associação de Moradores, possui 
o seguinte quadro de área: Área total 118.685,00m²; Área de 
Preservação Permanente – APP com 31.592,55m²; Área liquida 
com 87.092,45m²; área de lotes residenciais com 43.184,56m², 
área destinada a Associação de Moradores com 2.214,92m², área 
pública com 41.715,87m², correspondendo a 35,15% da área total 
do empreendimento, sendo: área de sistema viário com 
16.178,78m², correspondente a 18,58% da área liquida e área 
verde com 25.537,09m², correspondente a 29,32% da área liquida 
no imóvel localizado no (a) Loteamento Estrada de Maracaiuba n° 
21, Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, na Zona 
de Expansão Controlada – ZEC 5 da Macrozona Urbana de Vila de 
Abrantes, AB- ZU 1 Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, 
de 11/01/2008[...]”

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à DEZESSETE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito (a) no 
CNPJ sob Nº 08.570.678/0001-11, com sede no (a) Estrada de 
Maracaiuba, n° 21, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, para 
implantação de um empreendimento do tipo loteamento, composto 
de 140 lotes residenciais, distribuídos em 08 quadras e 01 lote 
destinado à Associação de Moradores. O  projeto possui o seguinte 
quadro de áreas: Área total 123.128,00 m²; Área de Preservação 
Permanente – APP com 31.592,55m²; área liquida com 91.536,03 
m²; área de lotes residenciais com 46.204,69 m², área destinada à 
Associação de Moradores com 525,00 m², área pública com 
44.806,34 m², correspondendo a 36,38% da área total do 
empreendimento, sendo: área de sistema viário com 20.074,23 m², 
correspondente a 21,93% da área liquida e área verde com 
24.732,11 m², correspondente a 27,01% da área liquida, no imóvel, 
inserido na Zona de Expansão Controlada – ZEC 5 da Macrozona 
Urbana de Vila de Abrantes, AB- ZU 1, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº. 866, de 11/01/2008 [...]”

Art. 2° - Esta Portaria em nada altera a data de validade da licença 
ambiental em cotejo, que se findará em 25 de janeiro de 2015.  

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 127 / 2013
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 e pelo o 
que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro de 
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Art. 1°. - Nomear, em regime estatutário, para o exercício de 
cargo público de provimento efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari, o aprovado no Concurso Público Nº. 001/2009, 
conforme relacionado abaixo.

Art. 2º. – O candidato nomeado neste ato, deverá 
apresentar-se para fins de posse no cargo, no dia 09 de 
dezembro de 2013, às 9 h, na Sede da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari, localizado na 
Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, nesta Cidade.

§ Único: Não se efetivando a posse no prazo previsto no 
Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998), tornar-se-á sem efeito o presente ato de 
provimento. 

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05 de 
dezembro de 2013.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

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, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

PORTARIA Nº. 172/2013,
 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

“Prorroga o prazo de vigência fixado na Portaria 
nº. 160, de 18 de novembro de 2013 e dá outras 
providências.”

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições 
legais, em especial das especificadas nos termos da Lei Municipal 
nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 
de outubro de 2007;

Considerando a publicação da Portaria STT nº. 160, de 18 de 
novembro de 2013, na pg. 24 do Diário Oficial do Município – DOM 
nº. 542, de 16 a 22 de novembro de 2013;
Considerando o prazo fixado para o termo das obras na Av. 
Industrial Urbana encerrar em 02 de dezembro de 2013;
Considerando ainda a necessidade de continuidade das obras;

RESOLVE:
Art. 1º. – Prorrogar para 10 de dezembro de 2013, o prazo previsto 
no art. 3º., da Portaria STT nº. 160/2013.
Art. 2º.- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
29 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 173/2013,
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

“Nomeia Servidor 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 e Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007 
c/c o art. 11, inciso I, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de 
agosto de 1998 (Estatutos dos Servidores do Município);

Considerando o resultado do Concurso Público do Edital n° 
001/2009, devidamente homologado conforme Portaria nº. 
017, de 14 de maio de 2010, devidamente publicada no 
Diário Oficial do Município – DOM nº. 364, de 19 a 25 de 
junho de 2010, páginas 12-18;

Considerando o Edital de Convocação nº. 005/2013, 
publicado na pág. 21 do Diário Oficial do Município – DOM 
nº. 536, de 05 a 11 de outubro de 2013;

Considerando ainda a aprovação do candidato em todas as 
fases do Concurso;

RESOLVE:
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endereço com CEP, telefone, identidade e CPF/CNPJ do 
recorrente, placa do veículo e número do Auto de Infração de 
Trânsito, exposição dos fatos, fundamentos legais e 
documentos que comprovem a alegação, como também 
cópia da Notificação da Penalidade, cópia do CRLV, cópia 
da CNH.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO 

DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO  DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

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, faz saber o 
resultado da apreciação das defesas das autuações 
interpostas, conforme o disposto no art. 281 da Lei 
9.503/97 (CTB) e art. 8º da Resolução nº 404/2012 do 
CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO  DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL Nº 017/2013
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

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, conforme o 
disposto no § 1º do art. 282 CTB e art. 12 da Resolução 404, 
faz saber por meio do presente Edital após esgotadas as 
tentativas de ciência por meio da NOTIFICAÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, 
via remessa postal, N O T I F I C A o proprietário ou legítimo 
possuidor do veículo, abaixo discriminado, no Anexo único 
deste Edital, no prazo descrito, querendo, para interpor 
Recurso Administrativo, em grau de primeira instância, 
protocolado na Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari  - STT  localizada  na Rua Lateral de 
Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, CEP 42800-
000, Fone (071) 3622-7703.
O recurso em epígrafe deverá ser instruído com 
requerimento, devidamente datado e assinado, perante a 
autoridade que impôs a penalidade, consignando o nome, 
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EDITAL Nº 018/2013
NOTICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO

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, conforme o 
disposto no § 1º do art. 282 CTB e art. 12 da Resolução 404, 
faz saber por meio do presente Edital que após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio da NOTIFICAÇÃO DA 
AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, via remessa 
postal, NOTIFICA o proprietário ou legitimo possuidor do 
veiculo, abaixo discriminado, para no prazo descrito, 
querendo, interpor Defesa de Autuação ou Indicar Condutor 
Infrator, conforme   Formulário de Identificação do Condutor 
Infrator, expedido pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari - STT  localizada  na Rua 
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Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, CEP 
42800-000, Fone (071) 3622-7703.

Recomenda-se, para interposição da Defesa de Autuação, 
sob pena de não produzir os efeitos legais, apresentação de 
requerimento, cópia da Notificação da Autuação de Infração 
de Trânsito, cópia do CRLV e CNH, cópia do comprovante de 
residência, cópia de documento que comprove a assinatura 
do requerente ou procuração, quando for o caso. Na 
hipótese de Indicação do Condutor Infrator juntar 
igualmente os documentos supramencionados, bem como 
Formulário de Indicação do Condutor.
Atribui-se ao proprietário e/ou ao condutor a 
responsabilidade nas esferas penal, cível e administrativa 
pela veracidade das informações e documentos fornecidos 
ao órgão de trânsito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 04  DE DEZEMBRO  DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO
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HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 116/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE -  
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipo 
macrogota, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. . DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 18/11/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 122/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada: 
PREGÃO Nº 130/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de álcool 
etílico, para atender as demandas das Unidades de Saúde. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 065/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo o objeto é o registro de preço para 

A Secretaria de Saúde, do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:
 PREGÃO Nº 133/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de eletro-eletrônicos (caixa 
amplificadora, conjunto com microfone, suporte projetor, 
projetor multimídia, aparelho fax-simile, mesa e caixa de 
som), para atender ao SAMU 192, do Município de 
Camaçari-Ba - Bahia. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/12/2013. VITAL SAMPAIO NETO.
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aquisição de móveis (Conjunto refeitório em resina 
termoplástica com 10 lugares, Conjunto refeitório em 
resina termoplástica com 12 lugares, Cadeira para 
conjuntos diversos - Adulto), para o atendimento das 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino – BA à 
empresa DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, para o 
lote 01, conforme a seguir:

Data da Homologação: 02/12/2013. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO - n.º 090/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de 
limpeza (papel higiênico e papel toalha) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/12/2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO - n.º 104/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
Cestas Natalinas, queijos e perus, a serem distribuídos aos 
servidores do Município de Camaçari-BA DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS. 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 316/2013. CONTRATADO: CAMPANELLA 
ALIMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão n.º 104/2013 
(Presencial) – COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa 
para fornecimento de Cestas Natalinas, queijos e perus, a serem 
distribuídos aos servidores do Município de Camaçari-BA 
Vencedora do Lote 02. Valor Global: R$662.500,00 
(seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2019; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 0001.000-0. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.
  
CONTRATO N.º 317/2013. CONTRATADO: LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
LICITAÇÃO: Pregão n.º 104/2013 (Presencial) – COMPEL. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
Cestas Natalinas, queijos e perus, a serem distribuídos aos 
servidores do Município de Camaçari-BA Vencedora do Lote 
03. Valor Global: R$987.500,00(novecentos e oitenta e sete 

mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 2019; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00; Fonte: 0001.000-0. DATA DA ASSINATURA: 05 
de dezembro de 2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATO Nº 0264/2013, TERMO DE DISPENSA Nº 
79/2013, CONTRATADO: LIS TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA. OBJETO: Locação de ônibus executivo de viagem com 
ar condicionado, frigobar, banheiro, DVD, para o transporte das 
delegações das equipes representativas da SEDEL nas 
competições: Copa Bahia de Handebol - Itabuna/BA e Jogos 
Abertos da Bahia - Itaberaba/BA, incluindo motorista e 
combustível. VALOR GLOBAL: R$7.200,00 (sete mil e 
d u z e n t o s  r e a i s ) .  D O TA Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A :  
Projeto/Atividade: 4068; Natureza da Despesa: 3390.39; Fonte 
de Recurso: 0001.000-0.  Data da Assinatura: 16/10/2013. 
Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0301/2013 Inexigibilidade de Licitação Nº. 
124/2013. Contratado: Michel Silva de Jesus - ME. Objeto: 
Contratação de artistas/bandas: Urublues, Dayna Lins, Mariella 
Santiago, Nadja Meirelles, Filhos de Jorge, Gang ê, Caravana 
da Benção, Casa do Oleiro, Corda Bamba, Edy Vox, Canto 
Samba, Dj Branco, através de seu representante exclusivo a 
empresa Michel Silva de Jesus - ME,  para o evento denominado 
novembro negro 2013, que será realizado no período de 23/11 a 
30/11/2013, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência 
Negra, em Camaçari-Ba.  Valor Global: 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0001.000-0.  
Data da Assinatura: 21/11/2013. – Ademar Delgado das Chagas.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
201/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 130/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de álcool etílico, para atender as demandas das 
Unidades de Saúde. Vencedora do único lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 02/12/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
202/2013. CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE 

 
CONTRATO N.º 281/2013. CONTRATADO: VERA NILZA DE 
CARVALHO ALMEIDA-ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 
n.º 133/2013 – COSEL/SESAU. OBJETO: Aquisição de eletro-
eletrônicos (caixa amplificadora, conjunto com microfone, 
suporte projetor, projetor multimídia, aparelho fax-simile, mesa e 
caixa de som), para atender ao SAMU 192, do Município de 
Camaçari-Ba – Bahia. Vencedora do único lote. Valor Global: 
R$ 7.070,00 (sete mil e setenta reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4028; Elemento de 
Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte: 0001.002-20. DATA DA 
ASSINATURA: 02 de dezembro de 2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

 
CONTRATO Nº 0283/2013, TERMO DE DISPENSA Nº /2013, 
CONTRATADO SEC- BAHIA DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICAÇÕES LTDA. OBJETO: Destina-se a contratação de 
empresa de serviços de fornecimento de recortes dos jornais do 
Diário do Poder Judiciário, Estadual, Federal, Comarcas do 
Interior do Estado, Justiça do Trabalho e Diários Oficiais 
relativos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia - TCM, Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE e 
Tribunal de Contas da União / Brasília – TCU. VALOR GLOBAL: 
R$3.060,00 (três mil e sessenta reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 2052; Natureza da 
Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0100000. Data da 
Assinatura: 01/11/2013. Ademar Delgado das Chagas.
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MEDICAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
122/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinado à 
Secretaria da Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 02 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 41.010,00 (quarenta e um mil e dez reais). DATA 
DA ASSINATURA: 02/12/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
178/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 116/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de equipo macrogota, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
18/11/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
205/2013. CONTRATADA: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS 
LTDA.  PREGÃO PRESENCIAL N. º  065 /2013  –  
COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de móveis (Conjunto refeitório em resina 
termoplástica com 10 lugares, Conjunto refeitório em resina 
termoplástica com 12 lugares, Cadeira para conjuntos 
diversos - Adulto), para o atendimento das Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino. Vencedor do lote 01 (único). 
VALOR GLOBAL: R$ 2.955.450,00 (dois milhões novecentos 
e cinqüenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais). 
Data da Assinatura: 02/12/2013. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
203/2013. CONTRATADA: AME COMERCIAL DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
090/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro de preço para 
aquisição de material de limpeza (papel higiênico e papel toalha) 
para futuras contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Municipal. Vencedora do lote 
02. VALOR GLOBAL: R$109.500,00 (cento e nove mil e 
quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS. SANTOS - SECRETÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
204/2013. CONTRATADA: OFICCE 2 LTDA - ME. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 090/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro 
de preço para aquisição de material de limpeza (papel higiênico 
e papel toalha) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Municipal. 
Vencedora dos lotes 01 e 03. VALOR GLOBAL: 
R$432.950,00(quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e 
cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS. SANTOS - SECRETÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi FRACASSADO o PREGÃO N.º 
058/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é 
a contratação de empresa para confecção de cadernos 
personalizados, para atender as atividades e demandas 
pedagógicas das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Camaçari, incluindo o transporte, 02/12/2013. 
M o n i q u e  d e  J e s u s  F o n s e c a  –  P r e g o e i r a  d a  
COSEL/EDUCAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 79/2013 – Processo Nº 0960/2013. 
Contratado: LIS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. OBJETO: 
Locação de ônibus executivo de viagem com ar condicionado, 
frigobar, banheiro, DVD, para o transporte das delegações das 
equipes representativas da SEDEL nas competições: Copa 
Bahia de Handebol - Itabuna/BA e Jogos Abertos da Bahia - 
Itaberaba/BA, incluindo motorista e combustível. VALOR 
GLOBAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 
Fundamentada No Art. 24, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93.  
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/10/2013.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 120/2013 – PROCESSO Nº. 
1132/2013, Contratado: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA 
DO DISTRITO FEDERAL – SINAFITE - DF.  OBJETO: 
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: CAMILO PINTO DE FARIA 
LIMA E SILVA CAD 62906-4, MARCOS ANTONIO. ALVES 
SOBRAL CAD 2473-6, SERGIO SILVIO SANTOS MIRANDA 
CAD 60678-7, RENATO DA SILVA ANDRADE CAD 2619-2, 
TADEU JOSÉ MOTA VIEIRA CAD 1063-9 E ALOISIO DA 
CONCEIÇÃO BENEVIDES CAD 261-0 NO XXV ENCONTRO 
NACIONAL DA FENAFIM - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NOS 
DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2013 EM BRASÍLIA - DF. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS 
REAIS). FUNDAMENTADA NO ART. 25, INCISO II DA LEI 
FEDERAL Nº. 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
12/11/2013.

Termo de Inexigibilidade nº. 99/2013 – Processo nº. 
0888/2013 Contratado: Ideti Eventos e Pesquisas em 
Informática Ltda. Objeto: Destina-se à inscrição dos 
servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari para o 
Congresso de Segurança da Informação, Auditoria e Governaça 
TIC Latino Americano que ira ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de 
setembro de 2013 no Centro de Convenções Frei Caneca São 
Paulo- SP. Valor Global:        R$ 3.560,00 (três mil e quinhentos 
e sessenta reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Data da Homologação:13/09/2013.

Termo de Inexigibilidade nº. 124/2013 – Processo Nº. 
1162/2013, Contratado: Michel Silva de Jesus - ME. Objeto: 
Contratação de artistas/bandas: Urublues, Dayna Lins, Mariella 
Santiago, Nadja Meirelles, Filhos de Jorge, Gang ê, Caravana 
da Benção, Casa do Oleiro, Corda Bamba, Edy Vox, Canto 
Samba, Dj Branco, através de seu representante exclusivo a 
empresa Michel Silva de Jesus - ME,  para o evento denominado 
novembro negro 2013, que será realizado no período de 23/11 a 
30/11/2013, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência 
Negra, em Camaçari-Ba. Valor Global: 130.000,00 (cento e trinta 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 21/11/2013.

REVOGAÇÃO

TERMO DE DISPENSA Nº. 84/2013 – Processo Nº 0881/2013. 
Contratado:  SEC-  BAHIA DISTRIBUIDORA DE 
PUBLICAÇÕES LTDA OBJETO. Destina-se a contratação de 
empresa de serviços de fornecimento de recortes dos jornais do 
Diário do Poder Judiciário, Estadual, Federal, Comarcas do 
Interior do Estado, Justiça do Trabalho e Diários Oficiais 
relativos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia - TCM, Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE e 
Tribunal de Contas da União / Brasília – TCU. VALOR GLOBAL: 
R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais. Fundamentada No Art. 
24, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO  01/11/2013
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O Secretário da Saúde, no uso das suas atribuições, REVOGA o 
lote único do PREGÃO Nº 079/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva, corretiva e preditiva 
em equipamentos médico-hospitalares com substituição de 
peças, partes, acessórios e/ou componentes para a Secretaria 
Municipal da Saúde. Data da Revogação: 27/11/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

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

PREGÃO N  129/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE, cujo 
objeto é o Aquisição de fórmulas infantis destinados aos 
indivíduos portadores de alergias alimentares múltiplas em 
tratamento supervisionado na rede de saúde do Município de 
Camaçari-BA. Data da Revogação: 04/12/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições, revoga o Pregão Presencial n.º 067/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, que tem como objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços gráficos de material 
encadernado e cartonado para atender as atividades  e 
demandas das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Camaçari, tornando sem efeito todos os atos a ele 
direta ou indiretamente relacionados. Data da Revogação: 
02/12/2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

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 auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

PREGÃO N.º 193/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de curativos e 
pasta protetora, para atender as necessidades da rede de saúde 
do município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.
DATA DE ABERTURA: 08/01/2014 – 09 horas. 
O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de 
Camaçari, endereço eletrônico www.compras. camacari.ba.gov.br. 
Camaçari - Bahia, 05/12/2013. Maria Santos Correia - 
Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que está SUSPENSA a abertura do PREGÃO 
N.º 178/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE, cujo objeto 
Aquisição de suplementos nutricionais, para atendimento ao 
Programa de Complementação Alimentar - destinados aos 
indivíduos portadores de intolerâncias e alergias alimentares, 
síndromes de má absorção, distúrbios do metabolismo do 
aparelho digestivo e indivíduos com desnutrição grave ou 
patologias com aumento da demanda nutricional, como câncer e 
Diabetes Mellitus em tratamento supervisionado na rede de 
saúde do município de Camaçarí-Ba, 03/12/2013. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SAUDE.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À CJS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Proc. n.º 1129/2013
Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar razões 
finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao 
descumprimento do Termo de Compromisso º 117/2013, 
Pregão Presencial – SECAD nº 0042/2013, conforme relatado 

nos autos processuais (cópia do Processo CMP n.º 1129/2013 
na CMP).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante 
a Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Camaçari, 02 de dezembro de 2013.
Atenciosamente,
Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC

À DSL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.
Proc. n.º 1111/2013

Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar razões 
finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativa ao 
descumprimento do Termo de Compromisso nº 211/2012 
Pregão Presencial nº 159/2012 – COSEL/SAÚDE; Termo de 
Compromisso nº 242/2012 Pregão Presencial nº 179/2012 – 
COSEL/SAÚDE; Termo de Compromisso nº 137/2012 
Pregão Presencial nº 101/2012 – COSEL/SAÚDE; Termo de 
Compromisso nº 292/2012 Pregão Presencial nº 209/2012 – 
COSEL/SAÚDE e Termo de Compromisso nº 277/2012 
Pregão Presencial nº 208/2012 – COSEL/SAÚDE, conforme 
relatado nos autos processuais (cópia do Processo CMP n.º 
1111/2013 na CMP).

Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante 
a Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores.

Camaçari, 02 de dezembro de 2013.
Atenciosamente,
Ana Paula Souza Silva
Presidente da COPEC

PARACER – COPEC

A Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC, decide na estrita observância das 
condições estabelecidas nos instrumentos contratuais, na Lei 
Federal 10.520/02, na Lei Municipal n.º 803/07, nos Decretos 
Municipais n.ºs 4.183/06 e 4.862/10, pela não aplicação de 
sanções à empresa GAUDAX COMÉRCIO VIRTUAL LTDA já 
que o não fornecimento do produto contratado se deu por motivo 
alheio à vontade desta.

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 189/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de curativos, hidrogel 
e bota de unna, para atender as necessidades da rede de saúde 
do município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 06/01/2014, às 09h. Edital/Informações: 
www.compras. camacari.ba. gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 193/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de curativos e pasta 
protetora, para atender as necessidades da rede de saúde do 
município de Camaçari, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 07/01/2014, às 09h. Edital/Informações: 
www.compras. camacari.ba. gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria 
Santos Correia – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PÁGINA 43PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  544 - de 30 de Novembro a 06 de Dezembro de 2013 - 



PREGÃO N.º 206/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado à Secretaria da Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 ,  à s  0 9 h 0 0 m i n .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Christian 
Moraes Pinheiro – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 210/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de detergente 
desincrustante, destinados à Secretaria da Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Abertura: 
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 ,  à s  0 9 h 0 0 .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Christian 
Moraes Pinheiro – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 208/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinado à Secretaria da Saúde - SESAU, parafuturas 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura:13/01/2014, às 
09h00min. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 184/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tensiometro, 
esfingnomanômetro, estetoscopio, destinado à Secretaria da 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipa l .  Abertura:  13/01/2014,  às  13h30min.  
Edital/Informações: www. compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655 .  Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE. 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.º 514/2011; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Transfor – Transformadores e Instalações Elétricas Ltda.; Do 
Objeto: Alterar a Clausulas Terceira e Sexta do instrumento 
original ; Prazo : por força do presente termo aditivo, a data 
prevista para encerramento do contrato original, que é de 01 de 
outubro de 2013, passara a ser de 11 de fevereiro de 2014.;Do 
Reajuste: Em razão do INCC acumulado, no período 
compreendido de Novembro/2011 e Abril/2013, no percentual de 
8,249%, aproximadamente, tudo conforme planilha anexa ao 
presente Termo aditivo, bem como cálculos anexos  ao Proc. 
Adm. 13145/13, ficam os valores unitários, previstos na planilha 
anexa ao Contrato original, reajustados, através do presente 
termo aditivo por força do reajuste no caput da presente 
clausula, o valor global  devidamente reajustado, será de R$ 
1.057.411,60 (um milhão cinquenta e sete  mil   e quatrocentos e 
onze reais e sessenta centavos). Em virtude do reajustamento 
previsto no presente termo aditivo, fica anexa nova planilha 
contratual, consoante informações da Secretaria solicitante.Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,  e de 
seus Termos aditivos posteriores,  não modificadas por este 
Instrumento;Assinatura: 01/10/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato N.º 0083/2009; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: Empresa 
Prestcard Serviços Ltda.; Do Objeto: Alterar o caput das 
clausulas Terceira e Quinta do instrumento original ; Prazo : por 
força do presente termo aditivo, a data prevista para 

encerramento do contrato original, previsto no quinto termo 
aditivo, que é de 13 de novembro de 2013, passara a ser de 13 
de fevereiro de 2014.;Do Preço: Em virtude do contrato original 
Sr de natureza de prestação de serviços de caráter continuado 
e, considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente Termo aditivo, o valor global  ,proporcional, 
estipulado para o referido instrumento é de R$ 825.000,00 
(oitocentos e  vinte e cinco mil reais) , consoante planilha 
anexada e revisada pela SECAD –CGC.Fica mantida a forma de 
pagamento pre4vista na clausula quarta do contrato original. Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,  e de 
seus Termos aditivos anteriores,  não modificadas por este 
Instrumento;Assinatura: 13/11/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 
0038/2013. Processo nº 20105/2013. O Município de 
Camaçari, neste ato representando pelo Chefe do Executivo Sr. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, no uso de suas 
atribuições e considerando o que dispõe o § 8º, do art. 65 da lei 
nº 8.666/93, com alterações posteriores. Considerando o erro 
material constante no parágrafo sétimo (preâmbulo) do Primeiro 
Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 0038/2013. Resolve: 
Expedir a presente apostila com o objetivo de alteração do 
referido parágrafo da forma seguinte, onde se lê: conforme 
Processo Administrativo nº 2013.2013, leia-se, conforme 
Processo Administrativo nº 0078.2013. Permanecem 
inalteradas todas as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato inicialmente celebrado. Camaçari, 20 de novembro de 
2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

EXTRATO DA STT

Segundo Termo Aditivo do Contrato N° 003/2012; Contratante: 
Município de Camaçari - STT; Contratada: Empresa Trafit Industria 
e Comercio Ltda.; Do Objeto: alterar a clausula segunda – do prazo 
do contrato original; Vigencia : prorrogar pelo prazo de 11 meses  o 
prazo inicial do presente contrato, tendo inicio em 01/12/2013 e 
termino em 31/10/2014;, fica mantido o valor e a forma de 
pagamento estabelecido no contrato original ; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 29/11/2013; Claudécio Taroba Soares de 
Jesus – Diretor Superintendente – STT.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
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