
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora ISABEL MENDES DOS 
SANTOS, matrícula 6090 no cargo de Assistente 
Administrativo, nível I, referência F, lotada na SEDES – 
Secretaria de Desenvolvimento Social, com fundamento 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da 
Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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 07 DE DEZEMBRO DE 2016..

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6597/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

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° 160.16.1736-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOSÉ ROGÉRIO LIMA DE 
SOUZA, matrícula 1615, no cargo de Fiscal de Serviços 
Públicos, nível I, referência H, lotado na SESP – Secretaria 
de Serviços Públicos, com fundamento no art. 3º da 
Emenda Constitucional 47/2005, bem como o art. 43 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

LEI N° 1457/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

Denomina de Centro Doutor Roberto 
Loyola Monte da Silva, o Centro de 
Referência da Pessoa Idosa, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º.  Fica denominado de Centro Doutor Roberto 
Loyola Monte da Silva o atual Centro de Referência da 
Pessoa Idosa de Camaçari.

Art. 2º.  Esta Lei Entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07  DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 6596/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

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° 158.16.1734-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2016..

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016.

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. 13150/2011, no qual analisa o 
pedido de demissão do servidor, resolve:

RETIFICAR o decreto de 05 de outubro de 2016, 
publicado no DOM n° 693 de 08 a 14 de outubro de 2016, 
que demite o servidor MARCELO SANCHES ROCHA, 
cadastro n°. 8600-4 do cargo de PROFESSOR I, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, Onde se 
lê: em 05 de outubro de 2016, leia-se: em 18 de novembro 
de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016

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 os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 20686/2014, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 RETIFICAR o decreto de 05 de maio de 2016, Publicado 
no D.O.M Nº 618 de 02 á 08/05/2015, o qual coloca à 
disposição da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
a servidora MARILU DIAS DE LIMA, cadastro 8925-2, 

DECRETO 6598/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

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° 188.16.1755.11/2016 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria 
Por Tempo de Contribuição à servidora MARIA CÉLIA 
MENEZES DOS SANTOS, matrícula 3926, no cargo de 
Auxiliar Técnico (em extinção), nível I, referência G, lotada 
na Procuradoria Geral do Município, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da 
Lei Municipal nº 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2016.

 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 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6599/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

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° 140.16.1725-16/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor a servidora TANIA 
MARIA SANTOS SOUZA, matrícula 3677-8, no cargo de 
Professor II, nível II, referência G, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no artigo § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal 1988, combinado com o 
artigo 6° da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 
42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.
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      LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS                               
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO   

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO          
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 2016.

                                               
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal                                                                                                             

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº 00741/2016.

RESOLVE

Conceder ao servidor ALLAN MATOS DA SILVA, 
matrícula n.º 8841, ocupante do cargo de Professor Nível I, 
lotado na Secretaria da Educação – SEDUC - Licença sem 
Vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
retroativo a de 03 de outubro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE OUTUBRO DE 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JUIPUREMA ALESSANDRO SARRAF SANDES
SECRETÁRIO DA  EDUCAÇÃO

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

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. 
00055/2016, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora LELIA MARIA DOS REIS DIAS, 
cadastro nº. 7909-9, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano/SEDUR, a título de vantagem 
pessoal, a Estabilidade Econômica correspondente a 
diferença entre os valores do Cargo de Assessor Chefe - 
símbolo GES – I-B, e a do cargo de Assistente 
Administrativo II – C – 2, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

ocupante do cargo de Professor II, pelo período de 01 (um) 
ano, sem ônus para o ente cedente, nos termos do 
convênio de cooperação técnica. Onde se lê.; a partir de 
04 de maio de 2015, leia-se.; retroativo a 04 de maio de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

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. 16363/2015, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido MARLUCE MIRANDA GOMES 
BISPO, cadastro nº 60839-5 do cargo de Professor 
Especial I, da estrutura da Secretaria da Educação – 
SEDUC, com data retroativa a 26 de abril 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

                                                   
Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem Vencimento a Servidor 
Municipal                                                                  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e
Processo Administrativo nº 00704/2016.

RESOLVE

Conceder a servidor TATIANE SANTOS DA SILVA, 
matrícula n.º 60303, ocupante do cargo de Técnico em 
Enfermagem, lotado na Secretaria da Saúde – SESAU - 
Licença sem Vencimentos pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 02 de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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proporcionaram o direito de 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.

                                   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 estagio 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, EM DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 
2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016

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. 
21531/2015, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos, por ter exercido por 
mais 02 (dois) anos cargo de maior relevância do cargo o 
qual obteve a Estabilidade Econômica;

RESOLVE

Revisar o valor da Estabilidade Econômica da servidora 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário do Desenvolvimento Urbano

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

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. 
01277/2016, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor ERIVALDO GREGORIO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 7794-2, lotado na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Estabilidade Econômica correspondente a diferença entre 
os valores do cargo de Assessor Técnico – Símbolo GES – 
II, e a do cargo de Professor I –D – 4, a partir da 
exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

EVERALDO JOSE DE SIQUEIRA ALVES
Secretário da Infra-Estrutura 

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
 

                                                                                                                                                   
“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estagio 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 4742/2009 que regulamenta o 
estagio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estagio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
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117 e seguintes 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 
concessão do benefício conforme comprovação nos autos do 
Processo Administrativo n° 01044/2016,

R E S O L V E

Retificar os termos da Portaria n° 466/2016 de 01 de Novembro 
de 2016, publicada no DOM n° 697, de 05 a 11 de Novembro de 
2016, o(a) servidor(a) AILTA CARDOSO DE SOUZA, matrícula 
n° 3359, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado (a) na 
SECRETARIA DE GOVERNO – SEGOV, onde se lê: a partir de 
01 de Dezembro de 2016, leia-se: 02 de janeiro de 2017.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

 JUVANEIDE LEITE DUARTE
 SECRETÁRIA DE  GOVERNO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: João Batista Silva
CADASTRO: 62954-5 Lotação: SECAD
FUNÇÃO: Engenheiro de Seg. do Trabalho Nível: I-B
Para: Engenheiro de Segurança do Trabalho  Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 04 de Maio de 2016.

SERVIDOR: Elba Santana de Souza
CADASTRO: 62641-4 Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo Nível: I-A
Para: Assistente Administrativo Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 27 de Novembro de 2015.

SERVIDOR: Edileusa Rodrigues do Lago
CADASTRO: 62914-3 Lotação: SEFAZ
FUNÇÃO: Assistente em Atividade Tributária Nível: I-B
Para: Assistente em Atividade Tributária Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 18 de Maio de 2016.

SERVIDOR: Georgina Pinto de Oliveira
CADASTRO: 62925-8 Lotação: SEFAZ
FUNÇÃO: Assistente em Atividade Tributária Nível: I-B
Para: Assistente em Atividade Tributária Nível: II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
DATA: retroativo a 05 de Maio de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 022/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, considerando os Termos do 
Decreto nº 6534/2016 de 27 de setembro de 2016 convoca 
os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) no 
concurso público nº 001/2013, para os cargos de PROFESSOR 
DE LÍNGUA PORTUGUESA  - SEDE, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA – SEDE, PROFESSOR DE HISTÓRIA – SEDE, 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA – SEDE, PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS – SEDE, PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA  - 
SEDE, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – SEDE, 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA  - MONTE GORDO, 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – MONTE GORDO, 
PROFESSOR DE HISTÓRIA – MONTE GORDO, PROFESSOR 
DE GEOGRAFIA – MONTE GORDO, PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS – MONTE GORDO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA – MONTE GORDO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA – MONTE GORDO conforme relação abaixo, no 
período de 05, 06, 07, 08 e 12/12/2016  das 09h00 às 12h00 e 

AGDA SILVA COSTA, cadastro nº. 7925-3, lotada na 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano/SEDUR, que 
passará a perceber o seu valor calculado com base no 
valor do cargo de Assistente de Secretario – símbolo GES-
I-B, nos termos do § 4º do artigo 86 da Lei 407/98, a partir 
da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário do Desenvolvimento Urbano

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

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 resultado do Concurso Público do edital n° e 
001/2013.

Considerando a Decisão Judicial no Processo n. 0503399-
86.2016.8.05.0039, resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, para o 
cargo público de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, a candidata aprovada em concurso público, abaixo 
relacionada, e que atendeu ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

ODONTÓLOGO 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
08 DE DEZEMBRO DE 2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 487/2016
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016

    
Dispõe sobre a Retificação da data do inicio do 
gozo   para Licença Prêmio a Servidor Municipal 
concedida nos termos da Portaria n° 466/2016, de 
01 de Novembro de 2016 e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo Decreto n° 4220/2006, que Delega 
competência ao Secretário da Administração, com fulcro no Art. 

PÁGINA 05PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº  701 - de 03 a 09 de Dezembro de  2016 - 
S

E
C

A
D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



PROFESSOR DE HISTÓRIA – SEDE

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – SEDE

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – SEDE

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA  - SEDE

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - SEDE

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA  - MONTE 
GORDO

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – MONTE GORDO

PROFESSOR DE HISTÓRIA – MONTE GORDO

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – MONTE GORDO

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – MONTE GORDO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MONTE 
GORDO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – MONTE 
GORDO

13h30min as 16h00 para comparecer na Rua Francisco 
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro (Auditório da 
SEGOV – PRÉDIO VERDE DA PREFEITURA), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e cópias: 
Diploma (para cargos nível superior), Certificado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir conforme 
Edital de abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
mínima exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação ou 
IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão 
de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da foto e 
o verso), comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores de 21 
anos), certidão de nascimento, casamento ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de identidade 
(RG), CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais conforme 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 no 
período estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 do edital 
de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 13/12/2016 a 13/01/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA MÉDICA, 
SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, S/N, CENTRO, 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO COLEGIO CEMA Jr.) A PARTIR 
DO DIA 13/12/2016  DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 
8622 APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 os 
candidatos convocados deverão apresentar os seguintes 
exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia em 
jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; parasitológico 
de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo com 
colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal (para as 
candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 40 anos); 
PSA Total e PSA livre (para os candidatos acima de 40 anos);

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a )  C o o r d e n a d o r  P e d a g ó g i c o  e  P r o f e s s o r e s :  
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até12 meses;
Convocados:

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA  - SEDE

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – SEDE
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ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 19/12/2016 a 
13/01/2017
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA AV. EIXO URBANO CENTRAL, 
S/N, CENTRO, CAMAÇARI/BA (AO LADO DO 
COLEGIO CEMA Jr.) A PARTIR DO DIA 19/12/2016  
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3622 3819/ 3622 8622 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a) Fiscal do Uso do Solo e Meio Ambiente: teste 
ergométrico e eletroencefalograma;

CONVOCADO: 

 FISCAL DO USO DO SOLO E DO MEIO AMBIENTE

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima mencionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 02/12/2016

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE DEZEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO 
FÍSICA - TAF

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer  no per íodo ac ima mencionado,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 

www.camacari.ba.gov.br a partir de 29/11/2016

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 
2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 023/2016
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz César Augusto Borges de Andrade, através 
do Mandado de Segurança Processo n° 0501241-
58.2016.8.05.0039 convoca a(o) candidata(o) 
ANDERSON SANTOS NOGUEIRA aprovado (a) e 
habilitada(o) para o cargo de FISCAL DO USO DO SOLO 
E DO MEIO AMBIENTE, para comparecer á   na à Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo – 
Centro (1º andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no 
período de  12 a 16/12/2016 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou no 
órgão que regulamenta o exercício da profissão,  histórico 
e certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, 
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), comprovante de residência com 
CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 21 anos), certidão de nascimento, 
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente. 
Os candidatos convocados deverão as suas expensas 
apresentar os exames médicos admissionais 
conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 no período estabelecido, sob pena de 
eliminação do certame caso o prazo não seja atendido, 
conforme item 20.4 do edital de Abertura.
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO o RESULTADO DO TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA - TAF, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica divulgado no ANEXO ÚNICO deste Edital o 
RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF, 
conforme todo disposto no ANEXO IV do Edital de 
Abertura nº 001/2016 e conforme o Art. 7º do Edital de 
Convocação e Art. 6º da Errata do Edital de Convocação 
para o Teste de Aptidão Física – TAF, divulgados, 
respectivamente, em 26 de outubro e 17 de novembro de 
2016.

I. Fica considerado APTO no TAF o candidato que atingiu a 

performance mínima ou superior para classificação, de 

acordo com o resultado alcançado nas provas.

II. Fica considerado INAPTO no TAF o candidato que não 

atingiu a performance mínima para classificação, de 

acordo com o resultado alcançado nas provas. 

III. Fica definitivamente eliminado do certame, não 

participando das fases posteriores, o candidato 

considerado ausente, inapto ou que não atendeu aos 

critérios estabelecidos no Edital de Abertura nº 001/2016.               

Art. 2º Quanto ao resultado divulgado, caberá interposição 
de recurso quanto à pontuação obtida, nas 48 (quarenta e 
oito) horas subsequentes a sua publicação no mural da 
SECAD e no endereço eletrônico oficial da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br, 
conforme item 5 do Edital de Abertura nº. 001/2016. 

I. O recurso deverá ser apresentado pelo próprio 
candidato à Comissão de Processo Seletivo simplificado - 
CPSS:

a) Na Sede da Secretaria Municipal da Administração de 
Camaçari, situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro 
Administrativo, Camaçari-BA, dirigido ao Presidente da 
CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, sala 03, das 
09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 16:30 horas 
(observado o horário oficial do Estado da Bahia), estando 
devidamente fundamentado, constando o nome do 
candidato, número de inscrição, o endereço para 
correspondência e telefone;

b) Datilografado ou digitado, em formulário próprio, em 
modelo livre;

c) Sem formalização de processo;

II. Somente serão apreciados os recursos interpostos 
dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que 
permita sua adequada avaliação.

III. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no Edital de Abertura nº. 001/2016.

Art. 3º Este edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Camaçari/BA, 06 de dezembro de 2016.

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO DO 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016

CANDIDATOS APTOS 
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

FUNÇÃO: VIGILANTE 
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CANDIDATOS ELIMINADOS
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
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FUNÇÃO: VIGILANTE
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pela ação do COFIC, no montante de R$ 4.427.652,13 
(Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, 
Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Treze 
Centavos). 

Gabinete do Secretário, em 1º de Dezembro de 2016.

Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

Sérgio Silvio Santos Miranda
Membro

Renata Brito Berbert de Castro
Membro

Karina Luzia Ferreira de Souza
Secretário da Comissão

PORTARIA Nº. 032/2016
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, 

RESOLVE:

Art. 1º – Destituir o servidor WILKER GUERRA GOMES, 
enfermeiro, matricula nº. 60423, da função de Supervisor 
da Unidade de Saúde.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 25 DE NOVEMBRO DE 
2016.
                                                          

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
Secretário de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 12/2016.
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas no 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
Setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto na Lei nº 1.351/2014, 
§ 2º do artigo 7º e artigo 14, a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de Dezembro de 2016, 
correspondente às fontes de receitas próprias geridas pela 
SEFAZ.

A meta do mês de Dezembro de 2016 fica definida em R$ 
15.969.294,64 (quinze milhões, novecentos e sessenta 
e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos). Este valor decorre da 
aplicação dos parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2014 a setembro de 2015, no percentual de 9,57% (nove 
vírgula cinquenta e sete por cento), sobre as receitas 
tributárias elencadas nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei 
supracitada;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de atualização 
captura os efeitos conjunturais da atividade econômica, 
somado à melhoria da eficiência tributária. Com base 
nestes parâmetros, tais tributos serão atualizados 
utilizando-se o índice de 0,7% (zero vírgula sete por 
cento).  Este resulta da soma do PIB nacional referente ao 
segundo trimestre de 2016, definido em - 0,8% (menos 
zero vírgula oito por cento) e a meta de esforço de 
arrecadação fixada em 1,5% (hum vírgula cinco por 
cento), conforme proposto pela Comissão de Metas 
nomeada pelo Secretário Municipal da Fazenda. 

3º - Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 14º da Lei nº 
1.351/2014 foram incorporadas na definição da meta de 
arrecadação do mês de Dezembro de 2016 a exclusão dos 
efeitos do pagamento do IPTU Incontroverso no mês de 
Dezembro de 2014, por parte das Empresas patrocinadas 
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cadastramento de novas unidades educacionais da 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari.

Art. 2º. A citada comissão técnica terá poderes para 
analisar tecnicamente e declarar “apta” ou “não apta”, as 
instituições que se apresentarem para credenciamento, 
através de visitas in loco, análise de documentação e 
avaliação da estrutura física das instituições, conforme o 
edital.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
inclusive as Portarias nºs. 006/2016, publicada no DOM nº. 
663/2016 e a Portaria nº 023/2016, publicada no DOM nº 
666/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 
2016. 

Juipurema Sandes
Secretário de Educação 

PORTARIA Nº. 141 / 2016
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, no exercício 
da competência que lhe foi delegada e pelo o que confere 
a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 
de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01481.22.09.461.2016, de 07 de junho de 2016,

 RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder a LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à 
empresa POLITEK BAHIA RODAS E RODIZIOS LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 15.657.659/0001-92, com sede na 
Rua Bandeira, nº 249, 1º andar, sala 33, Centro, Camaçari 
- BA, nas coordenadas UTM P1: 0577078; 8596746 SAD 
69, para operar uma fábrica artefatos de material plástico, 
em uma área total de 1.000m², inserida na Zona de 
Transformação, Comércio e Serviço – ZTCS, da 
Macrozona CA-ZU.1- Camaçari –Sede, Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008, 
com as seguintes atividades: fabricação de artefatos para 
usos industriais; comércio e varejo de peças e acessórios 
novos, para veículos automotores; comércio a varejo de 
peças e acessórios usados para veículos automotores; 
serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores; aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes; comércio a varejo de pneumático e câmaras-

PORTARIA Nº 053/2016
DE  05  DE DEZEMBRO  DE 2016

O SECRETÁRIO DA 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, bem como a Lei nº. 407/1998, 
considerando a necessidade de instituir COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA no âmbito da Secretaria de Educação,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores MARLEIDE BEZERRA DE 
MOURA, cadastro nº 9060-3, MARGARETE SOUZA 
SANTOS, cadastro nº 9216-8, e CRISTIANO CRUZ 
ALVES, cadastro nº 8723, para sob a presidência da 
primeira, compor a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA no 
âmbito desta Secretaria.
 
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com data retroativa  a 06 de novembro de 
2016, revogadas as disposições em contrário, inclusive a 
Portaria nº 030/2016 de 13 de julho de 2016, publicada no 
DOM nº 680.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 
2016. 

JUIPUREMA SANDES
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº  052/2016

DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016

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, institui a COMISSÃO 
TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS HABILITADAS NO CREDENCIAMENTO 
005/2013 E 001/2015, no município de Camaçari,

RESOLVE 

Art. 1º. Designar os servidores VALDELAINE DE JESUS 
DA CRUZ, cadastro 61154, ADRIANA MARQUES DOS 
SANTOS, cadastro 93030-2, ADRIANA LIBÓRIO 
VASCONCELOS ,  cadastro 61076, CRISTINA 
NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, cadastro 8896-1 para,  
sob a presidência do primeiro, compor  a COMISSÃO 
TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS, visando atender as exigências do Edital de 
credenciamento nº 005/2013 e 001/2015 e o 
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de-ar; comércio atacadista de máquinas, equipamentos, 
embarcações e aeronaves,. Esta licença 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 de forma preventiva, em 
relação aos riscos, referentes ao homem e ao meio 
ambiente; II - implantar 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, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; 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 - 
7.229 da ABNT; IV - manter em seus arquivos 
documentação comprobatória do serviço de limpeza de 
fossas; V - Apresentar, para a aprovação da CMA/SEDUR, 
no prazo de 120 dias: a) Programa de Educação Ambiental 
– PEA; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO; VI - 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; VII – manter e atualizar conforme 
apresentado à CMA/SEDUR: a) Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos - PGRS; b) Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR; c) o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; d) Programa de 
Emergência Ambiental – PEA; VIII - armazenar 
adequadamente os materiais oriundos da reciclagem em 
área reservada, dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com 
a classe do resíduo, atendendo aos 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 e destiná-los para instalações com 
licença ambiental para tal fim; IX - apresentar relatório 
semestral, à CMA/SEDUR, com informações referentes à 
q u a n t i d a d e ,  c l a s s e ,  l o c a l  d e  g e r a ç ã o ,  
acondicionamento/armazenamento e à destinação final 
de resíduos gerados no processo produtivo; X - no caso de 
resíduos classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; 
XI - coletar e promover a separação sistemática dos 
resíduos sólidos e destiná-los a unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC, sendo 
vedado o seu lançamento nos corpos d´água e/ou 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; XII - armazenar os resíduos 
sólidos domésticos em recipientes fechados e encaminhá-
los para coleta, pela limpeza pública municipal, ou 
empresa com licença ambiental para tal fim, ficando 
proibido o seu descarte aleatório ou queima a céu aberto, 
priorizando o reuso e reciclagem dos mesmos; XIII - 
armazenar adequadamente os efluentes oleosos 
(provenientes de motores, bombas e lubrificantes) e 
destiná-los para empresas especializadas e certificadas; 
XIV - Armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
Poliuretano, provenientes do processo produtivo, e 

destiná-los para empresas especializadas e certificadas; 
XV - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XVI - utilizar 
exclusivamente água da EMBASA, como fonte de 
abastecimento do empreendimento; XVII - apresentar, à 
CMA/SEDUR, no prazo de 120 dias, outorga, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; XVIII - Aplicar no refeitório as normas exigidas 
pela Vigilância Sanitária; XIX - Garantir a estanqueidade 
das unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XX - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos; XXI - atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município; XXII - comunicar de imediato à 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; XXIII - requerer previamente à SEDUR a 
competente Licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 
de setembro de 2008. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 29 DE NOVEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 147/2016
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 
das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto 
Municipal, datado do dia 05 de abril de 2016, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 18.641/2015, e considerando o estudo urbanístico 
apresentado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 18641/2015, requerido pela BA 51 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., CNPJ nº 
17.285.994/0001-32, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
condomínio de galpões, situado "área desmembrada da 
Fazenda Mangueira", Área 4 - A e B, BA 512, km 23, s/n 
(antiga Estrada da Biribeira) Polo Industrial, Camaçari-BA, 
Zona Industrial de Camaçari - CA.ZI, conforme Lei 
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COMPROMISSADA, tendo em vista o constante no 
Processo Administrativo nº. 18.641/2015, de 06 de 
novembro de 2015, resolvem firmar este Termo de Acordo 
e Compromisso, para fins de aprovação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV, do empreendimento do tipo 
Condomínio Comercial de Galpões, de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras 
dos impactos produzidos pela implantação do 
e m p r e e n d i m e n t o  d o  t i p o  U r b a n i z a ç ã o  
Integrada/Condomínio de Galpões, para fins de aprovação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, com 
fundamento no art. 145 da Lei Complementar nº 913/2008, 
que instituiu o Código Urbanístico e Ambiental do 
Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 404.953,45m² (quatrocentos e 
quatro mil, novecentos e cinquenta e três metros e 
quarenta e cinco decímetros quadrados) está situada na 
"área desmembrada da Fazenda Mangueira", Área 4 - A e 
B, BA 512 (antiga Estrada da Biribeira), km 23, s/n, Pólo 
Industrial, Camaçari-BA, inserido na Zona Industrial de 
Camaçari - CA.ZI, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. 

II – Características gerais do empreendimento: 
Empreendimento do tipo  urbanização integrada, 
composto por 38 galpões, prédio administrativo, portaria, 
apoio de caminhoneiro, subestações, casa de bombas, 
reservatórios. Com 236 vagas de estacionamento, sendo 
72 para caminhões e 164 para automóveis e 10 vagas para 
carga e descarga de caminhões por galpão. Sendo a área 
total construída de 231.025,91m², área total ocupada de 
218.483,63m², área total permeável de 83.867,87m².

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS
Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:
Obter outorga, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (INEMA), do Estado da Bahia, 
para a utilização de poços artesianos ou fontes naturais, 
caso a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 
da Sede Municipal de Camaçari, reservatório do 
Morro da Manteiga, não seja concluída até o período 
de emissão do Habite-se do empreendimento. 

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
Apresentar, até a emissão do Habite-se, contrato 
celebrado com a CETREL, para coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de efluentes líquidos e 
efluentes de origem orgânica doméstico, conforme a 
Carta de Viabilidade da CETREL - CE-CLIENTE - 078/14.  

III – Quanto à energia elétrica:
A t e n d e r  a o  e s t a b e l e c i d o  n a  C a r t a  n º  
091/CACM/VIAB/2015 (Viabilidade da COELBA), de 25 
de junho de 2015.

IV – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:a)

 
Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 404.953,456m² 
(quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquanta e três 
metros quadrados e quatrocentos e cinquenta e seus e 
seis centésimos e é composto por 38 galpões, 01 bloco de 
apoio com, 164 vagas para estacionamento, e 72 de 
carretas, área total construída de 231.025,91m², área total 
ocupada de 218.483,63m², área total permeável de 
83.867,87 m² e área verde de uso comum com 
83.867,87m².

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  o  
COMPROMISSADO cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 22 de 
novembro de 2016, com a municipalidade, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas, as quais foram 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança 
apresentado à SEDUR.

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pelo 
COMPROMISSADO e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
do condomínio residencial, às suas custas, configurando-
se como condicionantes à emissão do Alvará de Habite-
se.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 
2016.

DJALMA MACHDO DE SOUZA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VINHANÇA - EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA / CONDOMÍNIO DE 
GALPÕES, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Sr. 
DJALMA MACHADO DE SOUZA, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 05 de abril de 2016, 
doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa BA 51 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
17.285.994/0001-32, com sede na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 50, 16º andar, Conjunto 161, Sala 
11, CEP 04543-000, São Paulo -SP, neste ato 
representada por ROBERTO DE ABREU PEREIRA, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador 
da Carteira de Identidade nº 14.189.441-6, SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 112.892.248-70, e por 
EDUARDO QUARTIM BARBOSA DE ARRUDA 
BOTELHO, portador da Carteira de Identidade nº 
25.422.231-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
2 4 6 . 4 2 1 . 0 1 8 - 8 8 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
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reduzida no condomínio, i n c l u s i v e  e v i t a n d o  
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos;

g) Atender às demais recomendações contidas na 
Carta de Viabilidade da Superintendência de Trânsito e 
Transporte – STT.

VII – Quanto ao meio natural:
a) Implantar Programa de Educação Ambiental com os 
operários da obra e funcionários do empreendimento;
b) Utilizar substância mineral (areia, argila, arenoso, brita 
etc.), para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas;
c) Elaborar e executar projeto paisagístico, levando-se em 
conta o emprego de espécies nativas do bioma Mata 
Atlântica observado na região, proporcionando conforto 
e qualidade ambiental, visando diminuir o impacto do 
empreendimento na paisagem local;
d) Executar o projeto de drenagem de águas pluviais, 
aprovado jun to  ao  p rocesso  de  A lvará  do  
empreendimento;
e) Promover medidas de gerenciamento dos efluentes 
sanitários, durante a fase de implantação;
f) Elaborar e executar programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais;
g) Promover medidas de uso racional, reuso e captação de 
águas pluviais;
h) Obedecer aos demais condicionantes impostos na 
Licença Ambiental de Implantação, Portaria SEDUR nº 
023/2016, de 23 de fevereiro de 2016.

VIII – Quanto à compensação à comunidade local:
Promover sempre que possível o acesso aos postos de 
trabalho que serão gerados pelo empreendimento, para a 
população da vizinhança, especialmente durante a 
fase de obra.

IX – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 
a) Atender às normas técnicas e de segurança para 
execução das obras, como a obrigatoriedade do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) pelos 
operários, e uso de equipamentos de proteção coletiva;
b) Armazenar todo o material da obra dentro dos limites do 
seu canteiro de obras, não  ocupando as vias públicas; c) 
Utilizar-se do molhamento de brita, das vias e dos pneus 
dos caminhões, ao sair do canteiro de obras, para diminuir 
os problemas que afetam a qualidade do ar; 
d) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
e) Reduzir a velocidade de trânsito de caminhões, garantir 
o adequado estacionamento e garantir que o transporte de 
materiais e resíduos não irá sujar as vias públicas durante 
a operação;
f) Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil – PGRCS: segregar, identificar, 
acondicionar, armazenar e transportar para o d e s t i n o  
final, conforme a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de 2002;
g) Dar o destino final aos resíduos da construção civil 
gerados na obra, apresentando, para a expedição do 
Habite-se, o Certificado de Destino Final.

X – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a) Respeitar os parâmetros urbanísticos constantes no 
projeto do empreendimento, aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari;
b) Executar as obras de forma segura, a fim de evitar danos 
às redes de infraestrutura urbana, estruturas públicas e 

Enviar o efluente gerado para a CETREL,  dentro dos 
padrões de lançamento, conforme estabelecido 
na portaria IMA nº 12.064/09, estabelecido na Carta 
de Viabilidade da CETREL - CE - CLIENTE 078/14.b)
Garantir a solução para o armazenamento provisório dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU) para a coleta pela 
LIMPEC, em recipientes apropriados e fechados,  em 
área de fácil acesso e sem prejuízo às vias públicas, já 
na fase de operação, conforme p r o j e t o  d o  
empreendimento;
c) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGRS), para a  fase de  imp lan tação  do  
condomínio, possibilitando o correto gerenciamento 
dos resíduos de construção civil (RCC);
d) Encaminhar os resíduos recicláveis segregados 
regularmente para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais; 
e) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
de resíduos sólidos;
f) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na Lei 
Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
g) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município.

V – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Restringir as atividades geradoras de ruído, durante a 
fase de implantação, com execução apenas entre 08:00 às 
18:00h e em conformidade com os demais parâmetros 
estabelecidos na Lei Municipal;
c) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari (Lei Nº 1120/2010), nos aspectos relativos à 
poluição sonora;

VI – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
a) Executar as obras de acesso, em conformidade com o 
Contrato de Permissão Especial de Uso Nº 013-
2016/SEINFRA;
b)Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam a capacidade de 15t (quinze 
toneladas), evitando-se caminhões tipo carretas, 
caminhões e/ou caçambas articulados, prevenindo-se, 
desta forma, ocorrências danosas às pistas locais; 
c) Implantar sinalização regulamentar, nas vias públicas 
adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 100 
(cem) metros, advertindo sobretudo quanto ao t r á f e g o  
de veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres;
d) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias  públicas; 
e) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização r e g u l a m e n t a r  
nos acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres, tal como 
a área própria para armazenamento d e  m a t e r i a i s  
destinados à construção e operações de carga e descarga,  
o que deverá ser feito dentro dos limites do canteiro 
das obras, durante o dia – à luz do sol –  p a r a  
completa segurança;
f)  Assegurar a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
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efeitos
Camaçari, 22 de novembro de 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

ROBERTO DE ABREU PEREIRA
Rep. da BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

EDUARDO QUARTIM BARBOSA DE ARRUDA 
BOTELHO

Rep. da BA 51 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

Testemunhas: 
1.
2.  

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa AJL CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ 01.922.168/0001-17 a paralisar a Execução dos 
serviços de reforma e requalificação dos campos de 
futebol, no Município Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0259/2015, considerando a necessidade de readequação 
orçamentária e financeira do Município.
Outrossim esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços, será procedida a recontagem do prazo 
pactuado.

Camaçari, 01 de novembro de 2016

Everaldo José de Siqueira Alves 
SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Judite Nascimento Lucciola
AJL CONSTRUÇÕES LTDA

Ordem de Paralisação 01/2016

Solicitamos a paralisação ao contrato nº 0143/2016, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa H A 
ENGENHARIA LTDA –EPP, cujo objeto é Execução no 
serviço de manutenção e revitalização de obras em 
praças, jardins, área verdes e equipamentos públicos, no 
Município de Camaçari, conforme estabelecido no Edital 
da Concorrência nº 002/2016.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 01 

bens de terceiros;
c) Executar projeto tecnicamente adequado para 
drenagem e coleta de águas p luv ia is  e  para  as  
ligações das redes de abastecimento de água e esgoto 
sanitário, seguindo recomendações das normas 
técnicas pertinentes;
d) Executar o projeto de segurança e combate a incêndio, 
aprovado junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
da Bahia;
e) Recuperar vias e calçadas danificadas, nos limites do 
empreendimento, caso os danos tenham sido causados 
pela execução da obra;

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas ampliação e alteração nas edificações, 
sem prévia e indispensável aprovação dos projetos pelo 
MUNICÍPIO, observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I - A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:
a)  Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento 
e comprová-las até a conclusão da implantação da última 
etapa do empreendimento, configurando-se c o m o  
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se, no 
prazo de 02 (dois) anos;
b) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, inseridas 
no entorno da área do empreendimento, como condição 
para liberação do alvará de habite-se;
c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas sob 
a sua responsabilidade, decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das 
obrigações estabelecidas neste Termo;
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;

c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente;

d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de a lvará,  se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na Legislação 
Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES

A inobservância de quaisquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA, às multas e sanções previstas em lei 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas que também o 
subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais 
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PORTARIA N° 312/2016
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

  
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° 158.16.1734-11/2016, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada ISABEL 
MENDES DOS SANTOS, matrícula 6090 no cargo de 
Assistente Administrativo, nível I, referência F, lotada na 
SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, no valor 
de R$ 1.782,03 (hum  mil, setecentos e oitenta e dois reais 
e três centavos), com base na remuneração do mês de 
novembro de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.381,42 (hum mil, trezentos e oitenta e 
um reais e quarenta e dois centavos) e Adicional por 
Tempo de Serviço 29% (vinte e nove por cento) do salário-
base R$ 400,61 (quatrocentos reais e sessenta e um 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 313/2016
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

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° 160.16.1736-11/2016, fundamentado 
no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSÉ 
ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, matrícula 1615, no cargo de 
Fiscal de Serviços Públicos, nível I, referência H, lotado na 
SESP – Secretaria de Serviços Públicos, no valor de R$ 
3.150,76 (três mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis 
centavos), com base na remuneração do mês de 
novembro de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.088,51 (hum mil, oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
38% (trinta e oito por cento) do salário-base R$ 413,63 
(quatrocentos e treze reais e sessenta e três centavos), 
Estabilidade Econômica  R$ 1.390,04 (hum mil trezentos e 
noventa reais e quatro centavos) e Vant. Ant. PCCV R$ 
258,58 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 
oito centavos), de acordo com o disposto no art. 43 da Lei 
Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

de novembro de 2016, devido a insuficiência orçamentária 
para dar continuidade aos serviços.

Camaçari, 01 de novembro de 2016.

Eraldo Reis
Subsecretário

PORTARIA 006/2016
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

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 0257/2016 estabelecido entre a BOA VISTA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI-EPP 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 02 
(duas) assinaturas dos servidores relacionados no Art. 3°.

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

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE 
NOVEMBRO DE 2016.
  

CLEONEL MELO PEREIRA
Secretário 
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quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e um 
centavos), com base na remuneração do mês de 
novembro de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 3.778,30 (três mil, setecentos e setenta e 
oito reais e trinta centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 31% (trinta e um por cento) do salário-base R$ 
1.171,27 (hum mil, cento e setenta e um reais e vinte e sete 
centavos), Gratificação Atividade Complementar, 30% 
(trinta por cento) do salario-base R$ 1.133,49 (hum mil, 
cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) e 
Função Gratificada  Incorporada  R$ 1.399,85 (hum mil 
trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco 
centavos), de acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº 554/2016,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio 
de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro 
de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998); considerando os termos do Processo 
Administrativo Nº 207, 216 do ano 2016.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA N° 314/2016
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

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° 188.16.1755-11/2016, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada MARIA 
CÉLIA MENEZES DOS SANTOS, matrícula 3926 no 
cargo de Auxiliar Técnico (em extinção), nível I, referência 
G, lotada na Procuradoria Geral do Município, no valor de 
R$ 5.431,43 (cinco  mil, quatrocentos e trinta e um reais e 
quarenta e três  centavos), com base na remuneração do 
mês de novembro de 2016, constituído das seguintes 
parcelas: Vencimento R$ 1.641,26 (hum mil, seiscentos e 
quarenta e um reais e vinte e seis centavos), Adicional por 
Tempo de Serviço 31% (trinta e um por cento) do salário 
base R$ 508,79 (quinhentos e oito reais e setenta e nove 
centavos), Estabilidade Econômica R$ 3.199,68 (três mil, 
cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e 
Vantagem Anterior ao PCCV R$ 81,70 (oitenta e um reais e 
setenta centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 315/2016
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016

 
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° 140.16.1725-16/2016, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada TANIA 
MARIA SANTOS SOUZA, matrícula 3677-8 no cargo de 
Professor II, nível II, referência G, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 7.482,91 (sete mil, 

PÁGINA 18 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIV - Nº 701 - de 03 a 09 de Dezembro de  2016 - 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA E 
TRANSITO E TRANSPORTE



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 Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio 
de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro 
de 2007;

Considerando a redução dos contratos de serviços de 
segurança, higiene e limpeza da Administração Pública;

Considerando a necessidade de garantir a integridade dos 
servidores e usuários dos serviços prestados por esta 
Autarquia a fim de otimizar suas atividades, dada a 
natureza essencial dos serviços públicos prestados pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público;

RESOLVE

Art. 1º. Fixar como horário de funcionamento da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do Município de Camaçari, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h, a partir de 01 de dezembro de 2016.

Art. 2º. O disposto no artigo anterior não se aplica às 
atividades inerentes à fiscalização do trânsito e 
fiscalização do transporte público, cuja natureza essencial 
impede sejam as mesmas descontinuadas.

Parágrafo Único: Os Servidores lotados na Diretoria 
Técnica de Trânsito – DTT e Diretoria de Transporte 
Público – DTP, nos cargos de Agentes de Fiscalização de 
Trânsito, Agentes de Fiscalização de Transporte Público e 
Supervisores, deverão cumprir normalmente suas 
jornadas conforme previamente designados na Escala de 
Trabalho vigente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 557/2016,
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio 
de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro 

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 
2016.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 555/2016
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT do Município de 
Camaçari e dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio 
de 2006 e Decreto Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro 
de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998); considerando os termos do Processo 
Administrativo Nº208, 093 do ano 2016.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE NOVEMBRO DE 
2016.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 556/2016,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

“Altera o horário de funcionamento da 
Superintendência de Trânsi to e  
Transporte Público – STT e dá outras 
providências”.
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do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 191ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI
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 dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos no período de setembro de 2016.
Extrato da Ata da 191ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 10 de novembro 
de 2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, 
s/n, Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 192ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

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 dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos entre setembro e outubro de 2016.
Extrato da Ata da 192ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 16 de novembro 
de 2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, 
s/n, Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998);

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua 
publicação

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 
2016

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

EXTRATO DA ATA DA 190ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES – JARI

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 dos julgamentos dos recursos de infrações 
de trânsito interpostos no período de setembro de 2016.
Extrato da Ata da 190ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 09 de novembro 
de 2016, às 10h00min horas, na Avenida Jorge Amado, 
s/n, Ponto Certo, Camaçari – Bahia, CEP: 42.801-170, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2ª Instância junto ao Conselho Estadual de Trânsito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe o artigo 288 e 289 
do Código de Trânsito Brasileiro.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

Camaçari, 05 de Dezembro de 2016                                                

MEMORANDO DA AFERIÇÃO DO TAXIMETRO

Prezado Senhores,

O serviço de transporte de táxi comum “meio fio”, tem a 
sua retribuição feita através do taxímetro.

Aferição do taxímetro é obrigatória, obedecendo ao Dec. 
3.142/99, Art. nº. 105; e a convocação do IBAMETRO, 
conforme publicação no diário do Estado, conferidas pelo 
item “4” da Resolução CONMETRO nº 11/88 e de acordo 
com o item 6.3.3 da portaria INMETRO nº201/2002; trata-
se de uma articulação entre a STT – Superintendência de 
Trânsito e Transportes “órgão gestor” e o IBAMETRO 
“responsável pela instalação e aferição do TAXIMETRO”, 
deve ser feita anualmente sofrendo ou não alteração.

Data: de 08/12/2016 á 14/12/2016 no horário: 08:00 hs. Ás 
14:00 hs.

Estamos convocando toda a categoria, contamos com a 
presença de todos os permissionários do sistema neste 
período, visando agilização no referido procedimento. 

     Atenciosamente

HUMBERTO LEITE

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 131 / 2016
 DE 04 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE:Art. 1º - EXONERAR 
dos respectivos cargos comissionados os empregados 
abaixo relacionados:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Camaçari, Bahia, 04 de outubro de 2016. 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 132 / 2016
 DE 06 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
dos respectivos cargos comissionados os empregados 
abaixo relacionados:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Camaçari, Bahia, 06 de outubro de 2016. 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 133 / 2016
 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
dos respectivos cargos comissionados os empregados 
abaixo relacionados:

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Camaçari, Bahia, 11 de outubro de 2016. 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 142 / 2016
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
do cargo comiss ionado de ASSESSOR DA 
PRESIDÊNCIA, a Sra. MARINALVA DA COSTA SANTOS 
SILVA, matrícula nº 7065-3, com lotação na DIPRE. Art. 2º 
- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Camaçari, Bahia, 31 de outubro de 2016. ANDRÉ LUIZ 
OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 143 / 2016
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016
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O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
do cargo comissionado de SECRETÁRIA DE 
DIRETORES, a Sra. ADILEIDE DOS REIS DE SANTANA, 
matrícula nº 7302-2, com lotação na DIRAF. Art. 2º - Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Camaçari, Bahia, 31 de outubro de 2016. ANDRÉ LUIZ 
OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 144 / 2016
 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
do cargo comissionado de SUPERVISOR DE ÁREA, o Sr. 
LOURIVAL DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, matrícula nº 
7615-5, com lotação na DITEC. Art. 2º - Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Camaçari, Bahia, 31 
de outubro de 2016. ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS 
ANJOS-DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 145 / 2016, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
do cargo comissionado de SUPERVISOR DE ÁREA, a 
Sra. LIDIANE SANTOS LIMA, matrícula nº 7617-7, com 
lotação na DITEC. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Camaçari, Bahia, 31 de outubro 
de 2016. ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-
DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 146 / 2016
 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 12, III, do 
Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - EXONERAR 
do cargo comissionado de CHEFE DE UNIDADE DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, o Sr. MARCOS DA 
PURIFICAÇÃO OLIVEIRA, matrícula nº 7648-8, com 
lotação na DITEC. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Camaçari, Bahia, 31 de outubro 
de 2016. ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-
DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA Nº 147 / 2016
 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

O Diretor-Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de 

suas atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 
12, III, do Estatuto desta empresa, RESOLVE: Art. 1º - 
EXONERAR do cargo comissionado de CHEFE DA 
UNIDADE DE COLETA, o Sr. JACONIAS SANTANA 
SANTOS, matrícula nº 7650-0, com lotação na DITEC. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Camaçari, Bahia, 31 de outubro de 2016. 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS ANJOS-DIRETOR-
PRESIDENTE

HOMOLOGAÇÃO 

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

 
PREGÃO Nº 064/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE

 
OBJETO:Registro de Preços para aquisição de material 
odontológico (brocas, guta percha e endo PTC) para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do Município de 
Camaçari-BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/12/2016. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 333/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 6 4 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/SESAU. OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de material odontológico (brocas, guta percha e 
endo PTC) para atender as Unidades de Saúde e ao 
Centro de Especialidades Odontológicas do Município de 
Camaçari-BA. PROMITENTE FORNECEDOR: DENTAL 
PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 
HOSPITALARES EIRELI ME. Lote 01 ITEM 01 (BROCA 
LENTULO EM AÇO INOXIDÁVEL 21MM) QUANTIDADE: 
25; PREÇO UNITÁRIO:R$  67,80 (SESSENTA E SETE 
REAIS E OITENTA CENTAVOS), LOTE 01 ITEM 02 ( 
BROCA LENTULO EM AÇO INOXIDÁVEL 25MM) 
QUANTIDADE: 25; PREÇO UNITÁRIO:R$  67,80 
( S E S S E N TA E  S E T E  R E A I S  E  O I T E N TA 
CENTAVOS);Lote 02 ITEM 01 (BROCA GATES-
GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 01 28MM)  
QUANTIDADE: 30; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS); Lote 02 ITEM 02 (BROCA GATES-
GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 02 28MM)  
QUANTIDADE: 30; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS); Lote 02 ITEM 03 (BROCA GATES-
GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03 28MM)  
QUANTIDADE: 30; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS); Lote 02 ITEM 04 (BROCA GATES-
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GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 01 32MM)  
QUANTIDADE: 20; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS); Lote 02 ITEM 05 (BROCA GATES-
GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 02 32MM)  
QUANTIDADE: 20; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS); Lote 02 ITEM 06 (BROCA GATES-
GLIDDEN EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 03 32M)  
QUANTIDADE: 20; PREÇO UNITÁRIO: R$ 119,58 
(CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO 
CENTAVOS);Lote 03 ITEM 01 (BROCA LARGO EM AÇO 
INOXIDÁVEL 28MM) QUANTIDADE: 25; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 114,46 (CENTO E QUATORZE REAIS E 
QUARENTA E SEIS CENTAVOS); Lote 03 ITEM 02 
(BROCA LARGO EM AÇO INOXIDÁVEL 32MM) 
QUANTIDADE: 25; PREÇO UNITÁRIO: R$ 114,46 
(CENTO E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS 
CENTAVOS); Lote 05 (GUTA PERCHA EM BASTÃO 
PARA OBTURAÇÕES) QUANTIDADE: 100; PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 89,94 (OITENTA E NOVE REAIS E 
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS); Lote 06 (ENDO 
PTC, MATERIAL AUXILIAR NA INSTRUMENTAÇÃO DE 
CANAIS) QUANTIDADE: 50; PREÇO UNITÁRIO: R$ 
19,84 (DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO 
CENTAVOS);DATA DA ASSINATURA: 05/12/2016. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa nº 045/2016. Processo Nº 
00568.11.07.350/2016. Contratado: FG DISTRIBUIDORA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Objeto: Aquisição 
de suporte para microondas e quadro branco para 
atender as Unidades da Rede de Atenção Básica do 
Município, Caminhos do Mar, Parque Verde II e 
Limoeiro Valor Global R$ 1.248,00 (Hum mil duzentos e 
quarenta e oito reais), Fundamentada no ARTIGO 24 
INCISO II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 01/12/2016

Termo de Dispensa nº 046/2016. Processo Nº 
00744.11.07.611/2016. Contratado: ALEX SANTANA 
DOS SANTOS Objeto:AQUISIÇÃO DE 12 MEMÓRIAS 
RAM DE 8 GB CADA, PARA A SECRETARIA DA 
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Valor Global 
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), Fundamentada 
no ARTIGO 24 INCISO II da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 07/12/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano Nº 329/2015; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: VARGAS PATRIMONIAL LTDA.; 
Do Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda, Terceira, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato, que é de 30 de dezembro de 2016 para 30 de 
dezembro de 2017; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original ter como objeto uma locação Imobiliária, que por 
sua natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
AO CONTRATO

referido instrumento passará a ser de R$ 197.566,92 
(cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco 
reais e noventa e dois centavos), em razão da  aplicação 
do INPC. As despesas orçamentária para fazer frente ao 
referido Termo serão por conta da Ação 4093; Elemento de 
Despesa nº 33 90 39 00; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 23/11/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS  – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Nº 302/2015; Contratante: Município de 
Camaçar i ;  Contratada:  ALZ TECNOLOGIA,  
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.; Do Objeto: Alterar 
o Caput da Cláusula Quinta do Instrumento original; Do 
Prazo: Fica, por este instrumento, prorrogada a vigência 
do Contrato, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 23 de 
novembro de 2016, para viger até 23 de fevereiro de 2017; 
Do Preço: Por força deste instrumento, fica o preço global 
estipulado em R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), 
proporcionalmente ao período da dilação. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do Contrato original; 
Da Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus 
Termos e condições contratuais não modificadas por este 
Termo, que passa a integrar e complementar o contrato 
originário, a fim de que juntos produzam um só efeito; 
Assinatura: 22/11/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS  – Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº 0525/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: SATIVA ENGENHARIA LTDA.; 
Do Objeto: Alterar as Cláusulas Terceira e Sétima, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do 
Contrato original, prevista para 08 de dezembro de 2016, 
passará a ser 08 de março de 2017; Do Preço: Em virtude 
do Contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 
presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento passa a ser de R$ 
3.616.627,89 (três milhões, seiscentos e dezesseis mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos). 
Fica mantida a forma a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira, do Contrato original; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
05/12/2016; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS  – 
Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços Nº 0117/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: HYDROS ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO S/A; Do Objeto: Alterar o Caput da 
Cláusula Terceira e da Cláusula Quinta, do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para o encerramento do Contrato original, 
prevista para 19 de dezembro de 2016, passará a ser 19 
de março de 2017; Do Valor Global: Por força do presente 
Termo Aditivo, o valor global proporcional do Contrato 
original passa a ser de R$ 601.519,62 (seiscentos e um 
mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois 
centavos); Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
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Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 06/12/2016; ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS  – Município.

OitavoTermo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço Nº 080/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: TELIX TELEINFORMATICA E 
TRANSPORTE LTDA.; Do Objeto: Alterar as Cláusulas 
Terceira e Quinta, do Instrumento original; Do Prazo: Por 
força do presente Termo Aditivo, a data prevista para o 
encerramento do Contrato original, prevista para 01 de 
outubro de 2016, passará a ser 01 de abril de 2017; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento passa 
a ser de R$ 138.329,10 (cento e trinta e oito mil, trezentos 
e vinte e nove reais e dez centavos). Fica mantida a forma 
a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta, do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 30/09/2016; ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS  – Município.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
DO CONVÊNIO Nº. 0005/2016

 
Partes: Município de Camaçari e a Associação dos 
Moradores do Conjunto Habitacional do Novo Horizonte;
Objeto: do Convênio nº. 0005/2016 passará a contar com 
a seguinte Re-Ratificação:
 
A Associação dos Moradores dos Conjuntos Habitacional 
do Novo Horizonte, localizada na,
Onde se lê: Avenida Concêntrica, nº 02, Bairro Alto da 
Cruz, Camaçari – BA.
Leia-se: Rua Eixo B, s/nº, Bairro Novo Horizonte, 
Camaçari-BA.
 
 A Cláusula Sétima: O presente convênio vigorará pelo 
período,
Onde se lê: de 07 (sete) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.
Leia-se: de 06 (seis) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.
 
Ratificação: As demais disposições não alteradas são 
ratificadas por este instrumento para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.
 
Camaçari, 06 de Dezembro de 2016.
  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

 
 JOSE HÉLIO SANTOS

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
  

MARIDALVA ROSA DA SILVA

CANCELAMENTO DO LOTE 07 – ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO N.º 155/2015

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 
HABITACIONAL DO NOVO HORIZONTE

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari – BA, 
neste ato representado pelo Exmo. Secretario de Saúde, 
Sr. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO, amparado no art. 
17, inciso I, alínea “e”, do Decreto Municipal n° 4.099/05, e 
tendo em vista o disposto na Cláusula Décima Primeira 
item 11.2 da Ata de Registro de Preço n° 155/2015, resolve 
cancelar o Lote 07 da Ata de Registro de Preço n.º 
155/2015,  or iundo do Pregão n.º  028/2016 
(PRESENCIAL)  –  COSEL/SAÚDE, Processo 
Administrativo n.º 00204.11.07.687.2016, firmado junto à 
empresa MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
96.827.563/0001-27, sediada à RUA DA BOLÍVIA Nº 223, 
QUADRA P, GALPÃO 2, GRANJAS RURAIS 
PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR – BAHIA, CEP Nº 
41.230-195, em razão de o medicamento encontrar-se 
sem previsão para produção.

Camaçari, 16/11/2016. WASHINGTON LUIS SILVA 
COUTO

Processo Administrativo n° 025/2015
1º Termo aditivo ao Contrato 016/2015   

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM E A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM, pessoa jurídica de direito público, 
Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/ n° - Centro Administrativo de Camaçari, 
Camaçari-BA, neste ato, representado pelo Diretor 
Superintendente, RENATO REIS BRITO, brasileiro, 
casado, inscrito com o CPF/MF n°043.455.965-87, 
doravante denominado CONTRATANTE e a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-
Lei nº759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-
Lei nº 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, regendo-se, atualmente, pelo 
estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março 
de 2013, com sede no SBS quadra 4, lotes 3 e 4, Brasília, 
Distrito Federal, registrada no CNPJ sob o número 
00.360.305/0001-04, denominada CONTRATADA, neste 
ato representada na forma de seus atos constitutivos e 
alterações posteriores, pelo Sr. LEANDRO AUGUSTO 
ROSSARI LYRA, Gerente de Clientes e Negócios, 
portador do RG nº 22.771.777-6 e CPF 318.519.178-10 e 

EXTRATO DO ISSM
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Sra. THIEMI LUCIA MIKAMI YUTA, Gerente Executivo, 
portador do RG 13667828 e CPF 023.301.468-33.
As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente 
instrumento particular e na melhor forma de direito, têm 
entre si,ajustado o presente contrato, subordinado às 
normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e pelas 
específicas que mutuamente outorgam e aceitam, como 
consta do presente instrumento.

CONSIDERANDO QUE AS PARTES:

(i) Firmaram, em 15/12/2015, o Contrato de Prestação de 
Serviços de Custódia Qualificada. (“Contrato”).

(ii) Desejam prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 
18 dias, a partir de 15/12/2016.

(iii) Desejam rescindir o Contrato de Custódia Qualificada, 
a partir de 03/01/2017, devido ao vencimento dos Ativos 
Financeiros que compõem a carteira do Cliente.

Resolvem as Partes celebrar o presente primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Custódia 
Qualificada (“Termo Aditivo”), de acordo com as seguintes 
cláusulas e condições que passam a integrar o Contrato, 
para todos os fins e efeitos de direito:

1. Fica alterado o prazo de vigência do Contrato de 
15/12/2016 para 02/01/2017.

2. O Contrato fica rescindido a partir do dia 03/01/2017, 
quando do vencimento dos ativos financeiros que 
compõem a carteira de ativos do cliente.

3. Permanecem íntegras e em pleno vigor todas as demais 
disposições do Contrato, ora aditado, que não tenham 
sido expressamente alteradas pelo presente Termo 
Aditivo.

4. Atribui-se aos termos deste Termo Aditivo, quando não 
expressamente definidos, os mesmos significados 
constantes do Contrato. 

5. Os signatários declaram, expressamente, que têm 
plena ciência dos termos do Contrato ora aditado e que 
acordam plenamente com os respectivos termos.

E, por estarem justas e acordadas, as Partes assinam o 
presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, perante as testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 30 de Novembro de 2016.

 LEANDRO AUGUSTO ROSSARI LYRA 
THIEMI LUCIA MIKAMI YUTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RENATO REIS BRITO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL - ISSM

Testemunhas:
1.                                                2.           

Nome:                                        

RG:                                            

CPF:                                          C

Nome:

RG:

PF:

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2016 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL, E A EMPRESA SEPROD-
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-
ME.

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM, pessoa jurídica de direito público, 
Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.327.635/0001-10, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/ n° - Centro Administrativo de Camaçari, 
Camaçari-Ba, neste ato, representado pelo Diretora 
Superintendente em exercício, LIDIANE DE OLIVEIRA 
ARAGÃO, brasileira, solteira, inscrito com o CPF/MF n° 
0 2 3 . 8 8 1 . 2 6 5 - 0 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE ,  e  SEPROD- SERVIÇO DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS, pessoa jurídica de 
direito privado, situada na Rua Marechal Bittencourt, 
397, Centro - Alagoinhas/BA, CEP: 48.010.-410, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n°07.196.055/0001-68, representada 
neste ato por ARSÉRGIO DE ANDRADE PORTELA, 
brasileiro, solteiro, Assistente Administrativo inscrito com o 
CPF/MF n° 700.245.375-00, doravante denominado 
CONTRATADA, celebram o presente TERMO ADITIVO, 

ovinculado ao Processo Administrativo n   024/2015, tudo 
de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas 
e condições que mutuamente outorgam e estabelecem na 
forma adiante articulada. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
contrato de prestação de serviços para realização de 
concurso público para preenchimento de cargos de 
provimento efetivo, de acordo com os preceitos legais e 
condições previstas no art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993 
e alterações posteriores, ante a necessidade de 
continuidade e conclusão na prestação dos serviços. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO
Em decorrência deste, a vigência do contrato fica 
prorrogada por 06 (seis) meses, iniciando em 20 de 
novembro de 2016 e com término em 20 de maio de 
2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato 
original nº 006/2016 firmado em 21 de março de 2016, não 
alterado por este Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Camaçari, para dirimir 
qualquer questão na execução do presente contrato, em 
detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o 
presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.
Camaçari – Bahia 20 de novembro 2016.
ISSM – INST.DE SEG.DO SERV.MUNICIPAL

CONTRATANTE
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Lidiane de Oliveira Aragão
Diretora Superintendente em exercício     SEPROD- 

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
      

 CONTRATADO
Arsérgio de Andrade Portela

Sócio AdministradorTESTEMUNHAS

1)_______________________________
NOME:
CPF:
2)_______________________________
NOME:
CPF:

EXTRATO DA STT

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
009/2014

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº009/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL EM 
CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI (BA) - STT, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
DE CAMAÇARI - STT – BAHIA E A EMPRESA EMPÓRIO 
CARD LTDA - EPP, NA FORMA A BAIXO.

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.678.659/0001-03, com 
sede à Trav. Nossa Senhora do Carmo 2º andar – 
Centro Administrativo – Camaçari – BA, CEP: 42800-
91 ,  neste ato representada por seu Diretor 
Superintendente, o Sr. JOSÉ HUMBERTO SIMÕES 
LEITE, CPF nº 101.233.425-20.

CONTRATADO: EMPÓRIO CARD LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) nº. 
04.432.048/0001-20, estabelecida à Rua Marechal 
Floriano, nº 654, sala 103, Centro, Governador Valadares 
– Minas Gerais, CEP: 35010-140, através de sua 
Procuradora Autorizada, REPRESENTANTE DA 
CONTRATADA, Patrícia Beatriz Lanari Drumond Amorim, 

oportador de cédula de identidade n  11.653.258 SSP/MG e 
oCPF n  044.653.006-05, com domicílio profissional na Rua 

Victorino Cardoso, nº 235, Ed. Comercial Outdoor, Jardim 
Camburi, Vitória – Espírito Santo, CEP: 29.090-820.

OS CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e 
celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 
009/2014  sujeitando-se as partes às normas disciplinares 
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes 
cláusulas:

CONSIDERANDO que permanecem os motivos 
ensejadores do contrato nº 009/2014, que ora sofre 
aditivo;

CONSIDERANDO que o contrato tem por objeto a 
execução de serviços de forma continuada, sendo que a 
sua interrupção poderá causar prejuízo para a 
Administração;

CONSIDERANDO que o contrato foi celebrado para durar 
12 (DOZE) meses e seu aditivo não ultrapassará o prazo 
máximo previsto no art. 57, II, da Lei Federal nº 
8.666/1993;

CONSIDERANDO que o aditivo não trará prejuízos para a 
Autarquia, o que representa a observância ao princípio da 
economicidade;

CONSIDERANDO que a SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI possui a integralidade dos recursos 
orçamentários para o cumprimento da execução do 
contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da 
consultoria jurídica, desta Autarquia, que delibera pela 
legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si o PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, firmado em 30 de 
outubro de 2014, cujo o objeto é a prestação de serviços 
de administração de vale combustível em cartão 
eletrônico.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este termo aditivo tem como objeto alterar a Cláusula 
Segunda – Do prazo da vigência - do contrato nº009/2014, 
assinado em 30 de Outubro de 2014, cujo objeto é a 
prestação de serviço de administração de vale 
combustível em cartão eletrônico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica o contrato prorrogado, por igual período de 12 (Doze) 
meses, contados a partir do dia 28 de Outubro de 2016, 
conforme faculta o inc. II do caput do art. 57 da Lei 
8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 
presente termo aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de 
lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo.

Camaçari, 28 de Outubro de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONTRATANTE

EMPÓRIO CARD LTDA - EPP

Patrícia Beatriz Lanari Drumond Amorim

Procuradora Autorizada
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 (CONTRATADA)

TESTEMUNHAS:

Nome:                                         Nome:

RG.:                                             RG.:    

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA OCORRIDA EM 
26/08/2016 REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO 

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO 
CNPJ/MF nº. 08.619.658/0001-98

REGIMENTO INTERNO
INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS, FINALIDADE E OBJETIVOS
Art. 1º - O Instituto Professor Raimundo Pinheiro, 
também designado pelo nome fantasia Cidade do Saber, 
constituído sob a forma de associação, é uma pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração 
por tempo indeterminado, declarada como entidade de 
interesse social e utilidade pública por força da 

na forma da Lei Municipal nº 
749/2006, de 31 de agosto de 2006, nas áreas de ensino, 
cultura, esporte e lazer, com inscrição no CNPJ/MF sob o 
nº 08.619.658/0001-98, sediado à Rua do Telégrafo, S/N, 
no bairro do Natal, na cidade de Camaçari, no estado da 
Bahia, CEP 42.809-000.

Art. 2º - As atividades desenvolvidas pelo Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro reger-se-ão pelas 
normas baixadas neste Regimento e pelas demais 
disposições aplicáveis dentro dos dispositivos estatutários 
da entidade, visando garantir a coerência, a integridade e 
a objetividade das suas ações. 

Art. 3º - Este Regimento definirá dentre outros 
dispositivos:
I. As normas de funcionamento da Assembleia Geral, do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 
Diretoria;
II. A estrutura organizacional e administrativa;
III. O modelo de gestão;
IV.  As infrações e sanções disciplinares, bem como sua 
forma de apuração e aplicação;
V. O regulamento funcional do contrato de gestão nº 
050/2013 – Programa Cidade do Saber: 
a) a estrutura funcional;
b) os cargos e salários;
c) as normas e procedimentos de contratações de bens e 
serviços, compras e alienações.

Artigo 4º - Todos os associados do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro deverão ter acesso ao Estatuto 
Social e ao Regimento Interno.

Art. 5º No desenvolvimento de suas atividades, o 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro observará os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade, da eficiência e da eficácia e 
não fará qualquer tipo de discriminação de raça, cor, 
gênero ou religião.

qualificação como Organização Social no âmbito do 
município de Camaçari, 

Art. 6º - A fim de cumprir suas finalidades, o Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro se organizará em tantas 
unidades de prestação de serviços, quantas se fizerem 
necessárias inclusive fora de sua sede, às quais reger-se-
ão pelas disposições estatutárias e demais normas 
aprovadas pelo Conselho de Administração.

Art. 7º - O Instituto Professor Raimundo Pinheiro tem 
por finalidade o desenvolvimento de ações voltadas ao 
ensino, à cultura, ao esporte e ao lazer, tendo como 
objetivos prioritários:

I. promover e fomentar o desenvolvimento social, humano 

e sustentável, bem como a produção e disseminação de 

informações úteis;

II. promover gratuitamente a educação, por meio de 

atividades de ensino, cultura, esporte e lazer para 

crianças, jovens e adultos;

III. preservar e a conservar o meio ambiente e de toda e 

qualquer estrutura física dos patrimônios históricos ou 

sociais, artísticos e culturais, beneficiando, sobretudo, as 

camadas de baixa renda;

IV. promover e apoiar cursos, simpósios e conferências 

visando o desenvolvimento cultural;

V. promover e apoiar atividades de esporte e lazer;

VI. executar ações, planos, programas e projetos que 

visem o desenvolvimento tecnológico alternativo, a 

produção e divulgação de conhecimento técnico-

científico, a promoção do voluntariado, da ética, da paz, da 

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 

outros valores universais;

VII.  apoiar e realizar projetos e atividades voltados para o 

desenvolvimento da gestão municipal e das políticas 

municipais, como cursos de formação e treinamento de 

gestores e técnicos, eventos e ações de intercâmbio e 

atualizações, desenvolvimento de projetos de pesquisa, 

consultoria e assessoramento a órgãos e entidades 

públicas.

Art. 8º – Para cumprir sua finalidade e objetivos o Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro atuará por meio da 
execução direta de projetos, programas ou planos de 
ações, da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros ou prestação de serviços intermediários de 
apoio à outras organizações sem fins lucrativos que atuem 
em áreas afins, assim como, para atingir seus objetivos 
celebrar contrato de gestão, termo de parceria, termo de 
fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação e 
outros acordos com o poder público, entidades privadas e 
organismos internacionais, submetendo-se a gestão de 
todos à este Regimento.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 9º – A estrutura organizacional é a definida no Estatuto 
Social, art. 12, e deverá ser respeitada na construção dos 
sistemas de gestão do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro.
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Art. 10 - A estrutura organizacional do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro é composta de órgãos colegiados de 
administração superior e de fiscalização e órgão de 
direção executiva, definidos estatutariamente da forma 
abaixo:

I. órgãos colegiados de administração superior:
a. Assembleia Geral; e
b. Conselho de Administração.
II. órgão colegiado de fiscalização superior: 
a. Conselho Fiscal.

III.  órgão de direção executiva:
a. Diretoria 
i. Diretor Presidente;
ii. Diretor Administrativo; e
iii. Diretor Financeiro.

Parágrafo Primeiro – A estrutura organizacional é 
dinâmica e poderá ser modificada através de proposta 
enviada pelo Diretor Presidente ao Presidente do 
Conselho de Administração, conforme previsto no art. 29, 
do Estatuto Social.

Parágrafo Segundo - As atividades técnicas e 
operacionais serão exercidas pela Diretoria, constituída 
de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro, sendo seus titulares profissionais com 
experiência comprovada em gestão, indicados pelo 
Conselho de Administração, contratados por tempo 
indeterminado e serão remunerados.

Parágrafo Terceiro - Não poderá ser indicado para os 
cargos de Diretoria os sócios que exerçam cargos, 
empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder 
Público.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO

Art. 11 – A gestão do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro será exercida por unidades corporativas de 
gestão e controle, matricial, e projetizada nas ações 
finalísticas.

Art. 12 – Os processos do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro deverão estar de acordo com os procedimentos 
aprovados pela Diretoria.

Art. 13 - As atividades desenvolvidas pelo Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro deverão estar em 
consonância com as especificidades de cada ação ou 
grupo de ações deliberadas pelo Conselho Administrativo, 
sempre em conformidade com o Estatuto Social.

Parágrafo Único - Para o cumprimento das finalidades 
expressas no Capítulo I, art. 2º, do Estatuto Social, as 
ações ou conjunto de ações, deverão ser coordenados por 
profissionais inseridos no contexto que se pretende 
desenvolver, ou seja, que tenham uma ligação clara, 
evidenciada por um currículo apresentado, com as 
atividades em questão, denotando uma ligação 
aprofundada com a área ou segmento de gestão e que 
tenham passado por processo seletivo.

Art. 14 - As ações ou conjunto de ações previstas no 
Capítulo I, art. 2º, do Estatuto, deverão ser encaminhados 
à entidade da seguinte forma: 

I – internamente, através de programas e/ou projetos 
desenvolvidos e analisados internamente pela Diretoria, 
cada um no seu âmbito de atuação, e de acordo com o 
Planejamento Anual aprovado pelo Conselho de 
Administração;
II – externamente, através de programas e/ou projetos 
enviados ou solicitados ao Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro por pessoas físicas, jurídicas, poder 
público, privado e terceiro setor, analisados internamente 
pela Diretoria, cada um no seu âmbito de atuação, e de 
acordo com o Planejamento Anual aprovado pelo 
Conselho de Administração;

Parágrafo Primeiro - Em qualquer forma de 
encaminhamento, os projetos deverão passar por análise, 
avaliações técnica e de viabilidade financeira, no âmbito 
da Diretoria, respeitados os processos e procedimentos 
definidos para cada área de gestão e atrelados ao 
Planejamento Anual aprovado pelo Conselho de 
Administração.

Parágrafo Segundo - Os programas e projetos 
submetidos à apreciação do Conselho de Administração, 
caso sejam reprovados, não terão prosseguimento e 
serão devidamente arquivados.

Art. 15 – O gerenciamento das atividades do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, seja em qualquer forma 
de apresentação, deverá observar as normas estatutárias 
previstas nos Capítulos IV a VII, artigos 35 a 49, do 
Estatuto Social e as seguintes normas regimentais: 
I. em nenhuma hipótese, o contratado poderá iniciar a 
execução dos trabalhos sem o respectivo contrato 
assinado pelas partes;
II.  as prestações de contas, previstas no Capítulo VI, 
artigo 40, do Estatuto Social e os pagamentos deverão ser 
realizados com impressos próprios do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, definidos nos 
procedimentos aprovados pela Diretoria, exceto aquelas 
com recursos oriundos de convênio, contrato de gestão, 
termo de parceria, termo de fomento, termo de 
colaboração, acordo de cooperação e outros acordos que 
deverá observar as normas do órgão concedente e os 
pagamentos de impostos municipais, estaduais e federais 
que possuem formulários próprios;
III. os programas e projetos deverão ser numerados em 
ordem cronológica;
IV. cada programa e projeto será um Centro de Resultado;
V. deverá ser aberta conta vinculada em banco com o 
nome do projeto, sempre que a modalidade de 
contratação exigir;
VI. para cada programa e projeto haverá um coordenador 
ou gestor designado pela Diretoria, especialista na área de 
execução do objeto, o qual terá suas atribuições técnicas 
de acordo com as especificações do projeto e 
administrativas e financeiras de acordo com os 
procedimentos aprovados pela Diretoria;

Parágrafo Primeiro - Qualquer alteração no programa ou 
projeto deverá ser enviada pelo seu coordenador ou 
gestor ao Diretor Administrativo que após análise técnica 
submeterá ao Diretor Financeiro para análise de 
viabilidade orçamentária e financeira, sendo necessária a 
aprovação final do Diretor Presidente.

Parágrafo Segundo – Em nenhuma hipótese será 
permitida a alteração de objeto quando a modalidade de 
contratação for convênio, contrato de gestão, termo de 
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parceria, termo de fomento, termo de colaboração, acordo 
de cooperação e outros acordos com o setor público.

Art. 16 - Na hipótese de fraude ou simulação, incluindo 
desvios de verbas e dos objetivos do programa ou projeto, 
os responsáveis poderão ser penalizados com: 
I. advertência por escrito, relacionando as irregularidades 
observadas, solicitando justificativas e alterações de 
conduta;
II. interrupção das atividades desenvolvidas dentro do 
programa ou projeto, por tempo indeterminado, por 
decisão da Diretoria, em primeira instância, e convocação 
extraordinária do Conselho de Administração, para 
resoluções definitivas, sem prejuízo da comunicação ao 
Conselho Fiscal;
III. interrupção das atividades desenvolvidas dentro do 
programa ou projeto, definitivamente, estando o 
responsável sujeito às penalidades formais indenizatórias 
previstas, sem prejuízo de responsabilidade pessoal por 
eventuais sanções penais, civis e administrativas 
cabíveis.

Art. 17 - Os casos omissos não previstos neste Regimento 
serão resolvidos pela Diretoria e submetidos à aprovação 
do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV
DOS CARGOS E COMPETÊNCIAS

Art. 18 - A contratação dos recursos humanos do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, assim como dos 
membros da sua Diretoria, será fixada pelo Conselho de 
Administração, e comporá o Plano de Cargos e Salários, 
sendo reajustada na forma da lei.

Art. 19 - As competências dos órgãos colegiados de 
administração superior e de fiscalização e órgão de 
direção executiva estão definidas no Estatuto do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, conforme abaixo:

I. São atribuições privativas do Conselho de 
Administração:

a) fixar o âmbito de atuação do Instituto Professor 

Raimundo Pinheiro, para consecução de seus objetivos;

b) aprovar a proposta do contrato de gestão apresentado 

pela Diretoria;

c) aprovar a proposta de orçamento e o programa de 

investimentos do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro;

d) designar e dispensar os membros da Diretoria;

e) fixar a remuneração dos membros da Diretoria;

f) aprovar os estatutos, bem como suas alterações, e a 

extinção da entidade por maioria de 2/3 (dois terços) de 

seus membros;

g) aprovar o regimento interno do Instituto Professor 

Raimundo Pinheiro, que deve dispor, no mínimo, sobre a 

estrutura, o gerenciamento, os cargos e as competências;

h) aprovar por maioria de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de 

seus membros o regulamento próprio, contendo os 

procedimentos que deve adotar para contratação de obras 

e serviços, bem como para compras e alienações, e o 

plano de cargos, salários e benefícios dos empregados do 

Instituto Professor Raimundo Pinheiro;

i)  aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução 

do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de 

atividades da entidade elaborados pela Diretoria;

j) fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas 

e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as 

contas anuais do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro, com o auxílio de auditoria externa.
II. São atribuições privativas do Conselho Fiscal:

a) supervisionar a execução financeira do Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro podendo examinar livros, 

registro, documentos ou quaisquer outros elementos bem 

como requisitar informações;

b)  examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais 

e de atividades do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro e respectivas demonstrações financeiras, 

elaborados pela Diretoria, relativos às contas anuais ou de 

gestão da entidade;

c) pronunciar-se sobre assuntos de sua competência que 

lhe forem submetidos pela Diretoria ou pelo Conselho de 

Administração;

d) pronunciar-se sobre eventuais denúncias que lhe forem 

encaminhadas, adotando as providências cabíveis.

III. Compete à Diretoria:

a) cumprir e fazer cumprir este estatuto, o regimento e as 

deliberações do Conselho de Administração.

b)  implementar as políticas, diretrizes, estratégias, planos 

de atividades do Instituto Professor Raimundo Pinheiro 

e os respectivos orçamentos, estabelecidos pelo 

Conselho de Administração;

c)  planejar, dirigir e controlar todos os serviços e 

atividades do Instituto Professor Raimundo Pinheiro;

d)  encaminhar ao Conselho de Administração:

i. proposta de orçamento-programa anual para a 

execução das atividades previstas em contratos de gestão 

firmados pelo Instituto Professor Raimundo Pinheiro;

ii. proposta de orçamento geral anual, contemplando as 

unidades administrativas do Instituto Professor 

Raimundo Pinheiro;

iii. proposta e avaliação dos contratos de gestão e as 

análises gerenciais cabíveis;

iv. propostas de alterações em políticas, diretrizes, 

estratégias, planos de atividades e respectivos 

orçamentos com exposições de motivos;

v. os relatórios gerenciais e de atividades do Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro.

e) encaminhar ao Conselho Fiscal os relatórios gerenciais 

e de atividades e respectivas demonstrações financeiras 

relativos às contas anuais ou de gestão do Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro;

f)  contratar serviços especializados dentro das dotações 

orçamentárias;
g) promover, por intermédio das unidades administrativas, 
estudos e pesquisas técnico administrativas para alicerçar 
propostas do Conselho de Administração e da Diretoria;
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h) aprovar convênios e contratos com pessoas 
físicas e jurídicas desde que esta seja a solução mais 
econômica para os propósitos do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro;

i)  decidir a contratação de pessoal e administrá-lo de 

modo a garantir nas instituições geridas pelo Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro elevados padrões de 

atendimento à população;

j) emitir ordens executivas para disciplinar o 

funcionamento interno do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro;

k)  reunir-se com instituições públicas e provadas para a 

mútua colaboração em atividades de interesse 

comum;

l) fazer publicar anualmente, no caso de celebração de 

contrato de gestão, em veículo impresso oficial, os 

relatórios financeiros e o relatório de execução do contrato 

de gestão;

m) Praticar todos os demais atos necessários à gestão do 

Instituto Professor Raimundo Pinheiro.
IV. Compete ao Diretor Presidente:

a) cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento, bem 

como as decisões do Conselho de Administração;

b) dirigir as atividades do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro;

c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

d) convocar a Assembleia Geral;

e) nomear, remover e promover o pagamento de 

obrigações;

f) autorizar despesas;

g) assinar ajustes, acordos, convênios, contratos, termos 

de parceria, termos de fomento, termos de colaboração e 

acordos de cooperação;

h)  representar o Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 

podendo constituir procuradores, mandatários ou 

prepostos com fins específicos;

i) delegar competência à membro da Diretoria ou a outro 

integrante do corpo funcional do Instituto Professor 

Raimundo Pinheiro, para exercitar, especialmente, na 

parte ou no todo, qualquer de suas atribuições previstas 

nos incisos  V e VI;

j) comunicar ao Conselho de Administração, para as 

providências dispostas neste estatuto e no regimento, o 

afastamento irregular, o impedimento temporário por mais 

de 30 (trinta) dias consecutivos, a vacância de cargo, o 

pedido de licença ou afastamento, a infringência às 

normas legais e regulamentares que disciplinam o 

funcionamento do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro e regem a gestão da coisa pública, ou ainda a 

ocorrência de ato que possa causar prejuízo efetivo ou 

potencial à imagem da entidade, relativamente à membro 

da Diretoria;

k)  encaminhar ao Conselho Fiscal os relatórios gerenciais 

e de atividades e respectivas demonstrações financeiras 

relativos às contas anuais ou de gestão do Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro.

V. Compete ao Diretor Administrativo:

a) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e 

impedimentos;

b) assumir o mandato em caso de vacância até o seu 

término;

c) prestar de modo geral sua colaboração ao Diretor 

Presidente;

d) cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento, bem 

como as decisões do Diretor Presidente;

e) dirigir as atividades relacionadas as áreas de gestão 

administrativa;

f) presidir as reuniões da Diretoria Administrativa;

g) autorizar despesas inerentes às atividades da Diretoria 

Administrativa;

h) delegar competência a membro do corpo funcional do 

Instituto Professor Raimundo Pinheiro, para exercitar, 

especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 

atribuições previstas nos incisos VI e VII; e

i) comunicar o Diretor Presidente para as providências 

dispostas neste estatuto e no regimento, infringências às 

normas legais e regulamentares que disciplinam o 

funcionamento do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro e regem a gestão da coisa pública, ou a 

ocorrência de ato que possa causar prejuízo efetivo ou 

potencial à imagem da entidade;

j) encaminhar ao Diretor Presidente, anualmente, os 

relatórios de gerenciais e de atividades de gestão 

administrativa do  Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro.

VI. São atribuições do Diretor Financeiro:
a)  cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento, 
bem como as decisões do Diretor Presidente;
b) dirigir as atividades relacionadas as áreas de gestão 
financeira;
c) arrecadar e contabilizar as contribuições dos 
associados, rendas, auxílios, e donativos, mantendo em 
dia a escrituração do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro, bem como toda a movimentação financeira 
oriunda da gestão de contrato de gestão, termo de 
parceria, termo de fomento, termo de colaboração, acordo 
de cooperação e outros acordos com o poder público, 
entidades privadas e organismos internacionais;
d) gerenciar o sistema contábil mantendo em dia a 
escrituração do Instituto Professor Raimundo Pinheiro, 
em parceria com o Controlador, zelando pelo cumprimento 
dos princípios legais, contábeis e obrigações acessórias 
cabíveis;
e) presidir as reuniões da Diretoria Financeira;
f) autorizar despesas inerentes às atividades da Diretoria 
Financeira;
g) delegar competência a membro do corpo funcional do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 
atribuições previstas nos incisos V e VI;

h) comunicar ao Diretor Presidente, para as providências 

dispostas neste estatuto e no regimento, infringências às 

normas legais e regulamentares que disciplinam o 
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funcionamento da Instituição e regem a gestão da coisa 

pública, ou a ocorrência de ato que possa causar prejuízo 

efetivo ou potencial à imagem da entidade;

i) encaminhar ao Diretor Presidente, mensalmente, o 

balancete contábil e o relatório gerencial de desempenho 

financeiro e orçamentário;

j) encaminhar ao Diretor Presidente, anualmente, os 

relatórios gerenciais e de atividades de desempenho 

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas, concernentes à gestão financeira e 

orçamentária, bem como as respectivas demonstrações 

financeiras relativos às contas anuais ou de gestão do 

Instituto Professor Raimundo Pinheiro;

k) conservar sob sua guarda e responsabilidade os 

documentos relativos à gestão financeira;

l) manter todo o numerário em estabelecimento de crédito.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 -  Quando a Instituição se fizer representar em 
conferências, reuniões, congressos, simpósios, etc. serão 
preferencialmente escolhidos os membros que tenham 
especialização nos assuntos a serem tratados.

Art. 21 - As correspondências dirigidas às autoridades 
Municipais, Estaduais e Federal, bem como as demais 
autoridades e representantes, serão feitas por meio de 
ofício, com papel timbrado, assinado pelo Diretor 
Presidente, na sua falta o Diretor Administrativo.

Art. 22 - Os membros da Instituição poderão ser 
ressarcidos pelas despesas ou custos que incorrerem em 
nome da entidade, mediante apresentação de 
comprovantes de gastos, em formulário próprio, não se 
confundindo isto com remuneração ou vantagem de 
qualquer espécie. 

Art. 23 - O Diretor Presidente poderá constituir equipes de 
trabalho com finalidade, liderança, competência e prazo 
de validade definidos.

Art. 24 -  Os Líderes de equipes de trabalho poderão 
receber gratificação de função, por decisão da Diretoria e 
desde que estejam consignados em orçamento aprovado 
pelo Conselho Administrativo.
Parágrafo Único - A gratificação será estipulada pela 
Diretoria, sendo um percentual que incidirá sobre o salário 
do colaborador, enquanto perdurar as atividades da 
equipe de trabalho.

Art. 25 – É parte integrante deste Regimento Interno o 
Regulamento Interno de Aquisições e Contratações do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro e o Anexo I – 
Regimento Interno do Contrato de Gestão nº 050/2013 – 
Programa Cidade do Saber. 

Art. 26 - As disposições deste Regimento Interno somente 
poderão ser alteradas de acordo com as determinações 
estatutárias.

Art. 27 - Os casos omissos ou dúvidas surgidas na 
aplicação deste regimento interno serão disciplinados 
pelo Conselho de Administração, em consonância com o 

Estatuto e com os princípios e objetivos sociais da 
entidade.

Art. 28 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data 
de sua aprovação pelo Conselho de Administração, 
revogadas as disposições em contrário, devendo ser 
registrado em Cartório para que produza seus efeitos 
legais.

Camaçari, 26 de agosto de 2016.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA OCORRIDA EM 
26/08/2016 REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO 

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO 
CNPJ/MF nº. 08.619.658/0001-98

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CONTRATO DE 

GESTÃO 050/2013 PROGRAMA CIDADE DO 
SABER

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º - O contrato de gestão nº 050/2013 tem por 
objeto o fomento e a execução de atividades nas áreas 
de educação, esporte, lazer, cultura e gestão, 
vinculadas ao Programa Cidade do Saber.
Parágrafo Único – São partes integrantes do contrato 
de gestão nº 050/2013 o Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI 2013/2016, anexo I do contrato, bem 
como os demais termos previstos no processo de 
seleção pública nº 001/2013.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA FUNCIONAL

Art. 2º - A gestão do Programa Cidade do Saber, será 
exercida por uma Diretoria, constituída por cinco 
diretores com as seguintes denominações:
I.Diretor Geral;
II. Diretor de Desenvolvimento do Saber;
III. Diretor de Teatro;
IV. Diretor Administrativo e Financeiro;
V. Diretor de Relações Institucionais.

Art. 3º São atribuições do Diretor Geral:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as 
decisões do Conselho de Administração;
II. dirigir as atividades do Programa Cidade do Saber;
III. presidir as reuniões da Diretoria;
IV. nomear, remover e promover o pagamento de 
obrigações do Programa Cidade do Saber, por 
delegação do Diretor Presidente do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro;
V. autorizar despesas do Programa Cidade do Saber ;
VI. delegar competência a membro da Diretoria, ou a 
outros integrantes do corpo funcional do Programa 
Cidade do Saber, para exercitar, especificamente, na 
parte ou no todo, qualquer de suas atribuições previstas 
nos incisos IV e V, desde que autorizado por escrito pelo 
Diretor Presidente do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro; e
VII. comunicar ao Diretor Presidente do  Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro para as providências 
dispostas neste Regimento, infringências às normas 
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legais e regulamentares que disciplinam o 
funcionamento do Programa Cidade do Saber e 
regem a gestão da coisa pública, ou a ocorrência de ato 
que possa causar prejuízo efetivo ou potencial à 
imagem da entidade.
Art. 4º - São atribuições do Diretor de Desenvolvimento 
do Saber:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as 
decisões do Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber;
II. dirigir ações de natureza socioeducativa na área de 
educação, cultura, arte e esporte  desenvolvidas no 
Programa Cidade do Saber, vinculadas as suas 
unidades operacionais:
a) Coordenação de Cultura e Arte – COART
i. Núcleo de Artes Cênicas e Visuais – NCV;
ii. Núcleo de Música – NUM.
b) Coordenação de Educação – COEDU
i. Núcleo de Música Sinfônica – NMS;
ii. Núcleo de Educação de Arte e Esporte – NAE;
ii. Núcleo Educacional Interativo – NEI.
c) Coordenação de Esporte e Lazer – CODEL
i. Núcleo de Desenvolvimento de Talentos Esportivos – 
NTE;
ii. Núcleo de Iniciação Esportiva – NIE;
iii. Núcleo de Promoção de Saúde – NPS.
d) Núcleo de Atendimento e Apoio Pedagógico
III.dirigir ações de suporte pedagógico e estrutural 
necessárias ao desenvolvimento das atividades na 
área de educação, cultura, arte e esporte  
desenvolvidas no Programa Cidade do Saber;
IV.  pres id i r  as  reun iões da Di re tor ia  de 
Desenvolvimento do Saber;
V. autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria de Desenvolvimento do Saber do Programa 
Cidade do Saber;
VI. delegar competência a membro do corpo funcional 
do Programa Cidade do Saber, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 
atribuições previstas nos incisos IV e V, desde que 
autorizado por escrito pelo Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro; e
VII. comunicar ao Diretor Geral do Programa Cidade 
do Saber para as providências dispostas neste 
Regimento, infringências às normas legais e 
regulamentares que disciplinam o funcionamento do 
Programa Cidade do Saber e regem a gestão da coisa 
pública, ou a ocorrência de ato que possa causar 
prejuízo efetivo ou potencial à imagem do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro .

Art. 5º - São atribuições do Diretor do Teatro:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as 
decisões do Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber;
II. dirigir as ações de artes cênicas, artes visuais,  
música, dança e  apresentação de espetáculos 
artístico-culturais desenvolvidas no Teatro cedido por 
força contratual para execução do Programa Cidade 
do Saber;
III. dirigir o espaço Teatro Cidade do Saber;
IV. residir as reuniões da Diretoria do Teatro;
V. autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria do Teatro do Programa Cidade do Saber;
VI. delegar competência a membro do corpo funcional 

do Programa Cidade do Saber, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 
atribuições previstas nos incisos IV e V, desde que 
autorizado por escrito pelo Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro; e
VII. comunicar a Diretoria Geral do Programa Cidade 
do Saber para as providências dispostas neste 
Regimento, infringências às normas legais e 
regulamentares que disciplinam o funcionamento do 
Programa Cidade do Saber e regem a gestão da coisa 
pública, ou a ocorrência de ato que possa causar 
prejuízo efetivo ou potencial à imagem do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro.

Parágrafo Único - A Diretoria de Teatro não terá 
Coordenações a ela subordinadas, cabendo ao Diretor 
de Teatro do Programa Cidade do Saber coordenar 
diretamente as equipes de trabalho a ele submetidas.

Art. 6º - São atribuições do Diretor Administrativo e 
Financeiro:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as 
decisões do Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber;
II. dirigir as atividades relacionadas as áreas 
administrativa e financeira do Programa Cidade do 
Saber, vinculadas as suas unidades operacionais: 
Centro de Eventos – CEV; Coordenação de 
Infraestrutura – COINF; Coordenação de Gestão de 
Pessoas – COGEP; Núcleo de Tecnologia da 
Informação –NTI; Núcleo Administrativo – NAD; e 
Núcleo Orçamentário Financeiro - NOF;
III. presidir as reuniões da Diretoria Administrativa e 
Financeira;
IV. autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria Administrativa e Financeira do Programa 
Cidade do Saber;
V. delegar competência a membro do corpo funcional 
do Programa Cidade do Saber, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 
atribuições previstas nos incisos III e IV, desde que 
autorizado por escrito pelo Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro; e
VI. comunicar a Diretoria Geral do Programa Cidade 
do Saber para as providências dispostas neste 
Regimento, infringências às normas legais e 
regulamentares que disciplinam o funcionamento da 
Instituição e regem a gestão da coisa pública, ou a 
ocorrência de ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro.
VII. gerenciar o sistema contábil do Programa Cidade 
do Saber, em parceria com o Controlador do 
Programa Cidade do Saber, zelando pelo 
cumprimento dos princípios legais, contábeis e 
obrigações acessórias cabíveis.

Art. 7º - São atribuições do Diretor de Relações 
Institucionais:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem como as 
decisões do Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber;
II. executar as atividades relacionadas à área, sendo 
representante do Programa Cidade do Saber ante as 
entidades governamentais parceiras;
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III. autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria de Relações Institucionais do Programa 
Cidade do Saber;
IV. delegar competência a membro do corpo funcional 
Programa Cidade do Saber, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, qualquer de suas 
atribuições previstas nos incisos II e III, desde que 
autorizado por escrito pelo Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro; e
V. comunicar a Diretoria Geral do Programa Cidade do 
Saber para as providências dispostas neste 
Regimento, infringências às normas legais e 
regulamentares que disciplinam o funcionamento do 
Programa Cidade do Saber e regem a gestão da coisa 
pública, ou a ocorrência de ato que possa causar 
prejuízo efetivo ou potencial à imagem do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro.

Parágrafo Único - A Diretoria de Relações 
Institucionais não terá Coordenações ou Núcleos a ela 
subordinadas, cabendo ao Diretor de Relações 
Institucionais executar diretamente as atividades sob 
sua responsabilidade.
Art. 8º - Ao Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber estão vinculados e subordinados o Controlador, 
o Assessor da Diretoria e a Assessoria Técnica.

Parágrafo Primeiro - O Controlador tem como função 
primordial garantir o cumprimento das determinações e 
prazos para prestação de contas do Programa Cidade 
do Saber, no que concerne aos processos de 
pagamentos, considerando os controles contábeis, 
financeiros, orçamentários e patrimoniais, no âmbito 
operacional.

Parágrafo Segundo – Caberá ao Controlador o 
atendimento às diligências dos órgãos de controle 
externo a que está submetido o Programa Cidade do 
Saber. 

Parágrafo Terceiro - O Assessor da Diretoria Geral tem 
como função essencial auxiliar a Diretoria Geral do 
Programa Cidade do Saber no desempenho das suas 
funções, visando a otimização e qualificação dos 
processos de trabalho. 
Parágrafo Quarto - A Assessoria Técnica está 
subdividida estruturalmente em três núcleos de 
trabalho, formados por afinidade técnico-funcional, 
podendo estar ou não sob a responsabilidade de um 
Assessor, designado através de atos específicos da 
Diretoria Geral do Programa Cidade do Saber.

Parágrafo Quinto - Constituem núcleos de trabalho da 
Assessoria Técnica: a Assessoria de Comunicação; a 
Assessoria Jurídica; e a Assessoria de Captação de 
Recursos.

Art. 9º - Para a implementação do Programa Cidade 
do Saber, a Diretoria Geral implantará as unidades 
mencionadas nos artigos precedentes, podendo, 
porém, em função da racionalização administrativa ou 
da expansão ou supressão das metas do contrato de 
gestão nº 050/2013, extingui-las, substituí-las ou criar 
outras unidades em iguais níveis operacionais ou 
administrativos, devendo para tanto apresentar ao 
Diretor Presidente do Instituto Professor Raimundo 

Pinheiro justificativas técnicas administrativas e 
financeiras que demonstrem viabilidade orçamentária, 
a qual será analisada e  encaminhada ao Conselho de 
Administração para del iberação, conforme 
determinação estatutária.

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS

Art. 10 - À Assessoria Técnica, através do Núcleo de 
Captação de Recursos, compete:
I. elaborar e/ou analisar propostas e projetos 
socioeducativos traçando-os em conjunto com as áreas 
executoras ou demandantes, construindo seus 
aspectos estruturais, técnicos, e financeiros de acordo 
com os meios disponíveis ou exigidos para sua 
realização;
II. elaborar e/ou analisar propostas e projetos para o 
desenvolvimento e para a modernização do Programa 
Cidade do Saber, traçando-os em conjunto com as 
áreas executoras ou demandantes, construindo seus 
aspectos estruturais, técnicos, e financeiros de acordo 
com os meios disponíveis ou exigidos para sua 
realização; 
III. articular-se com órgãos e entidades públicas e/ou 
privadas para intercâmbio de tecnologias de interesse 
do Programa Cidade do Saber, bem como para 
captação de recursos; 
IV. participar de negociações com entidades e 
organizações representando o interesse do Programa 
Cidade do Saber, respondendo em conjunto com 
outros setores pela definição de soluções nas parcerias 
e projetos, bem como, analisar juntamente com os 
responsáveis pelas demais áreas envolvidas, 
propostas e projetos, garantindo máxima qualidade na 
sua execução;
V. prospectar, acompanhar e avaliar as atividades 
relativas à captação de recursos para o Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, com vistas ao 
cumprimento da meta de captação estabelecida no 
Programa Cidade do Saber; ampliando possibilidades 
através de recursos externos, de parcerias com 
empresas, inscrição de editais, parcerias com órgãos 
do governo federal, estadual ou municipal e com outras 
organizações que possam contribuir com o 
desenvolvimento do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro;
VI. apresentar para Diretoria Geral do Programa 
Cidade do Saber, anualmente ou quando solicitado, 
relatório das atividades desenvolvidas;
VII. executar outras tarefas afins e correlatas.
Art. 11 - À Assessoria Técnica, através do Núcleo de 
Comunicação, compete:

I. planejar, coordenar, executar, controlar e 
acompanhar as atividades de comunicação, edição, 
divulgação e marketing do Programa Cidade do 
Saber, com anuência do Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro;

II. fazer cumprir as políticas e diretrizes da área de 
Comunicação, emanadas pela Diretoria Geral do 
Programa Cidade do Saber, com anuência do Diretor 
Presidente do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro, em consonância com as demais diretorias e 
coordenações, assegurando um fluxo de informações 
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eficiente e eficaz;
III. promover a articulação do Programa Cidade do 
Saber com a comunidade, com anuência do Diretor 
Presidente do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro;
IV. executar programas e atividades de relações 
públicas e de relacionamento com a imprensa, com 
anuência do Diretor Presidente do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro;
V. elaborar, estruturar e publicar informes, 
comunicações e matérias relativas ao Programa 
Cidade do Saber, de acordo com as orientações da 
Diretoria Geral e anuência do Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, para 
distribuição interna e à imprensa através de meios 
físicos, impressos e/ou eletrônicos;

VI. gerenciar as rotinas, dinâmicas e fluxos de atuação 
da Recepção Central do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro, específicas do Programa 
Cidade do Saber;

VII.acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico do Programa Cidade do 
Saber;

VIII. gerenciar processo de elaboração, revisão, 
diagramação e impressão de documentos 
institucionais internos e para veiculação externa, 
específicos do Programa Cidade do Saber;
IX. assessorar as diversas áreas integrantes do 
Programa Cidade do Saber, no que diz respeito à 
organização de eventos institucionais, bem como ao 
público participante, durante a sua realização;
X. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 12 - À Assessoria Técnica, através do Núcleo 
Jurídico, assessora a Diretoria Geral do Programa 
Cidade do Saber e a Diretoria do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro, e as demais unidades de ambos, 
no controle da legalidade administrativa dos atos a 
serem por elas praticados ou já efetivados e para tanto 
possui as seguintes competências:
I. analisar e emitir pareceres sobre 
acordos, contratos, convênios, licitações, aplicação de 
normas legais e outros documentos equivalentes, dos 
quais resultem compromissos institucionais ou 
financeiros para o Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro;
I. organizar, consolidar e atualizar normas, 
jurisprudência e material doutrinário de interesse do 
Programa Cidade do Saber com reflexos e impactos 
no Instituto Professor Raimundo Pinheiro ;
II. elaborar, apreciar e analisar minutas de portarias, 
resoluções, contratos, convênios, acordos, normas 
técnicas, exposições de motivos, memórias e outros 
documentos que envolvam matérias jurídicas;
III. coordenar e executar processos de sindicância e 
inquéritos administrativos;
IV. prestar informações sobre processos de sua 
responsabilidade;
V. organizar e manter atualizados ementários e 
fichários de legislações relacionadas com as atividades 
do Programa Cidade do Saber com reflexos e 
impactos no Instituto Professor Raimundo Pinheiro;
VI. exercer a representação judicial e extrajudicial, a 
consultoria e o assessoramento jurídico do Instituto 

Professor Raimundo Pinheiro, inclusive mediante 
articulação técnica à Procuradoria Geral do Município e 
demais órgãos de controle e fiscalização;
VII. orientar a Diretoria do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro nos procedimentos jurídicos 
necessários à realização das Assembleias Gerais e 
reuniões do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria;
VIII. elaborar e encaminhar à Diretoria do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro relatórios sobre as 
atividades desenvolvidas;
IX. exercer outras competências correlatas e 
necessárias ao cumprimento da finalidade do 
Programa Cidade do Saber com reflexos e impactos 
no Instituto Professor Raimundo Pinheiro, e que lhe 
forem atribuídas pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Único – Compõe a Assessoria Técnica além 
do Núcleo Jurídico, o Núcleo de Contencioso, ao qual 
compete o apoio em atuações na esfera judicial e 
administrativa, bem como na revisão de atos 
administrativos sobre a legalidade e legitimidade, 
dentre outras competências que lhe forem atribuídas 
pela Assessoria Jurídica.

Art. 13 -  Ao Assessor da Diretoria Geral do Programa 
Cidade do Saber, compete:
I. atuar como assessor imediato do Diretor Geral;
II. gerenciar processos administrativos, informações, 
equipes e comunicações internas e externas da 
Diretoria Geral;
III. preparar apresentações, organização de eventos e 
encontros;
IV. atender pessoas (externos e internos);
V. elaborar documentos, controlar correspondência 
física e eletrônica;
VI. controlar e acompanhar agenda quanto à emissão e 
recebimento de documentação institucional 
obrigatória, cumprindo os prazos das ações 
institucionais pré-definidas em Estatuto, contratos e 
legislação vigente;
VII. representar a Diretoria Geral em atividades 
insti tucionais internas e externas, visando 
implementação das ações decorrentes da finalidade do 
Programa Cidade do Saber;
VIII. subsidiar a organização das reuniões da Diretoria 
Geral, as reuniões dos Conselhos e assessorar na 
execução das suas atividades;
IX. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 14 - Ao Controlador compete:
I.dentro de seu âmbito de atuação, prestar orientação e 
fornecer informações aos colaboradores do Programa 
Cidade do Saber do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro, tendo em vista o cumprimento dos controles 
de gestão; 
II. realizar auditoria interna sempre que necessário; 
III. supervisionar o sistema contábil do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, cumprindo e fazendo 
cumprir as exigências legais que disciplinam o 
Programa Cidade do Saber;
IV. dentro de seu âmbito de atuação, prestar orientação 
e fornecer informações gerenciais à Diretoria Geral do 
Programa Cidade do Saber e ao Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, assim como 
aos Conselhos de Administração e Fiscal, quando 
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convocado;
V. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 15 - À Diretoria de Desenvolvimento do Saber, 
compete:
I. Através da Coordenação de Educação – COEDU:
a. coordenar e executar atividades socioeducativas 
voltadas para o ensino da arte e do esporte e 
destinadas à rede formal de ensino;
b. planejar e realizar mostras didáticas e outros eventos 
similares, para as linguagens artísticas e modalidades 
esportivas executadas no âmbito da Coordenação;
c. promover programas de qualificação, capacitação, 
formação e de educação continuada para educadores, 
técnicos e servidores de um modo geral atuando em 
órgãos e entidades vinculadas à rede pública municipal 
de ensino;
d. coordenar e executar programas ou atividades 
regulares, destinadas à promoção do interesse 
científico e  a prática da pesquisa científica, para 
educandos da rede pública municipal. 
II. Através da Coordenação de Cultura e Arte – COART:
a. coordenar e executar atividades socioeducativas 
voltadas para o ensino das artes cênicas, artes visuais, 
idiomas e música;
b. coordenar e executar atividades socioeducativas 
voltadas para a identificação e desenvolvimento de 
talentos nas áreas das artes e da proficiência 
lingüística;
c. planejar e realizar mostras didáticas e outros eventos 
similares, para as linguagens artísticas executadas no 
âmbito da Coordenação;
d. fornecer, o apoio técnico-pedagógico, às demais 
unidades da Instituição para a realização de ações 
socioeducativas nas áreas de artes cênicas, artes 
visuais, idiomas e música.
III. Através da Coordenação de Esporte e Lazer – 
CODEL:
a. coordenar e executar as atividades socioeducativas 
voltadas para o ensino do esporte nas modalidades 
oferecidas pela Cidade do Saber;
b. planejar e realizar mostras didáticas e outros eventos 
similares, para as modalidades esportivas executadas 
no âmbito da Coordenação;
c. coordenar e executar as atividades socioeducativas, 
esportivas e recreativas, oferecidas pelo Programa 
Cidade do Saber à comunidade e destinadas à 
promoção e melhoria da saúde;
d. coordenar e executar atividades socioeducativas 
voltadas para a identif icação, formação e 
desenvolvimento dos talentos esportivos, nas 
dimensões individual e coletiva;
e.fornecer, o apoio técnico-pedagógico, às demais 
unidades do Programa Cidade do Saber para a 
realização de ações socioeducativas nas áreas de 
Iniciação Esportiva, Promoção da Saúde e 
Desenvolvimento de Talentos Esportivos. 
IV. Através do Núcleo de Atendimento e Apoio 
Pedagógico – NAP:
a. elaborar, atualizar e aperfeiçoar,  normatizando e 
divulgando quando preciso, os padrões e 
procedimentos de apoio  técnico-pedagógico, 
necessários ao desenvolvimento das atividades 
socioeducativas do Programa Cidade do Saber;  
b. coordenar e executar os processos de inscrição, 

matrícula e rematrícula dos educandos do Programa 
Cidade do Saber, nas modalidades presencial e on-
line, na sede e em unidades descentralizadas; 
c. coordenar e operar o sistema de informações 
pedagógicas do Programa Cidade do Saber, 
armazenando, tratando, tabulando, analisando e 
fornecendo dados, informações e relatórios, de caráter 
periódico ou eventual;  
d. expedir e controlar, na forma regimental, a 
documentação do educando do Programa Cidade do 
Saber;
e. realizar atendimento aos pais e responsáveis de 
educandos, nos seus contatos diretos com o Programa 
Cidade do Saber ,  prestando informações, 
esclarecendo dúvidas e encaminhando-os, quando for 
o caso, para a unidade pedagógica competente; 
f. coordenar e executar o monitoramento de alunos e 
espaços pedagógicos do Programa Cidade do Saber, 
zelando pela disciplina e segurança individual e 
coletiva;
g. coordenar e executar, atividades socioeducativas 
voltadas para o ensino da arte e do esporte e 
destinadas à projetos externos em comunidades;
h. coordenar e executar as atividades socioeducativas 
realizadas no Museu Universo da Criança e do 
Adolescente (ÚNICA) e no Memorial do Pólo Industrial 
de Camaçari, sendo responsável pela administração 
desses espaços;
i. planejar e realizar mostras didáticas e outros eventos 
necessários e integrantes do rol de atividades 
socioeducativas, sob responsabilidade do Núcleo;
j. gerenciar e executar as ações e atividades lúdicas-
socializantes de projetos internos destinados ao 
público infantil dos 04 aos 12 anos;
k. gerenciar e executar as ações e atividades 
socioinformativas a serem executadas através de 
projetos internos destinados à pais e/ou responsáveis 
dos usuários diretos dos serviços da Instituição;
l. planejar e realizar mostras didáticas e outros eventos 
necessários e integrantes do rol de atividades sob 
responsabilidade do Núcleo;
m. gerenciar as atividades e o funcionamento da 
Gibiteca, Brinquedoteca e Estação de Embarque, 
otimizando o seu uso e zelando por sua conservação.

Art. 16 - À Diretoria do Teatro, compete:
I. Incentivar o desenvolvimento das artes cênicas, artes 
visuais, da música e a apresentação de espetáculos 
artístico-culturais fomentando a formação de platéia; 
II. Idealizar e desenvolver projetos artísticos e culturais, 
fomentando a qualificação, produção e participação da 
comunidade;
III.planejar, gerenciar, orientar, executar, controlar, 
acompanhar, analisar e avaliar as ações de natureza 
cultural desenvolvidas no espaço do Teatro;
IV. Executar outras tarefas afins e 
correlatas.
Art. 17 - À Diretoria Administrativa e Financeira, 
compete: 
I. desenvolver e orientar projetos de 
modernização administ rat iva e f inanceira,  
assegurando a implantação e o aperfeiçoamento 
constante dos seus sistemas administrativos e 
financeiros e de controle interno;
II. efetivar estudos geradores de informações básicas 
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de caráter geral subsidiando decisões administrativas e 
financeiras mais amplas, especialmente nas áreas de 
expansão e diversificação dos serviços e custos;
III. elaborar, acompanhar e avaliar os planos de ação 
global do Programa Cidade do Saber;
IV. executar outras tarefas afins e correlatas.
Parágrafo Único – À Diretoria Administrativa e 
Financeira está subdividida em seis unidades 
operacionais, com competências distintas conforme 
abaixo:
I. Centro de Eventos – CEV:
a. coordenar os aspectos logísticos das atividades 
relacionadas aos eventos institucionais realizados no 
Programa Cidade do Saber; 
b. administrar o uso dos auditórios oferecidos à 
comunidade através da locação;
c. otimizar a utilização dos espaços disponíveis para 
eventos, desenvolvendo processos de identificação e 
captação de parceiros potenciais;
d. executar outras tarefas afins e correlatas.
II. Núcleo Administrativo - NAD: 
a. organizar e manter o cadastro de fornecedores de 
materiais e serviços do Programa Cidade do Saber;
b. efetuar todas as compras de material de consumo 
dentro das necessidades do Programa Cidade do 
Saber, mediante cotação de preços no mercado;
c. receber, conferir e zelar pela guarda e distribuição 
dos materiais de expediente e de uso nas atividades 
finalísticas do Programa Cidade do Saber;
d. assegurar a logística adequada dos recursos 
materiais, esportivos, cenográficos, áudio-visuais e 
didáticos utilizados pelo Programa Cidade do Saber;
e. elaborar inventário mensal e anual de material 
estocado;
f. gerenciar o ativo fixo do Programa Cidade do Saber, 
acompanhando sua movimentação, valorização e 
depreciação, elaborando anualmente e periodicamente 
o inventário patrimonial;
g. acompanhar, sistematicamente as movimentações, 
perdas ou extravios de materiais e equipamentos e 
adotar as providências cabíveis;
h. zelar e manter em perfeitas condições de uso e 
convivência as áreas do Programa Cidade do Saber;
i. controlar o seguro de todos os bens patrimoniais 
cedidos ao Programa Cidade do Saber;
j. gerir os contratos dos serviços terceirizados de 
manutenção, limpeza, vigilância, transportes e outros 
serviços auxiliares;
k. verificar as certidões de quitação federal, estaduais e 
municipais, referentes aos processos administrativos 
de fornecedores e prestadores de serviços;
l. coordenar a utilização dos veículos destinados ao 
apoio administrativo do Programa Cidade do Saber, 
acompanhando e controlando o consumo dos 
combustíveis;
m. controlar e manter os serviços de energia, água e 
telecomunicações do Programa Cidade do Saber;
n. gerir e manter os sistemas de compras, patrimônio, 
manutenção e logística do Programa Cidade do 
Saber;
o. gerir os serviços mecanográficos e gráficos do 
Programa Cidade do Saber;
p. gerir, controlar, orientar e executar os serviços de 
protocolo, telefonia, segurança e malotes do Programa 
Cidade do Saber;

q. executar outras tarefas afins e correlatas.
III. Núcleo de Gestão de Pessoas:
a. controlar o quadro de pessoal do Programa Cidade 
do Saber, organizando e mantendo atualizados o 
cadastro e a documentação funcional dos 
colaboradores e da mão-de-obra contratada por 
prestação de serviços; 
b. implementar e/ou executar programas de 
recrutamento, seleção mantendo os registros 
correspondentes das admissões e demissões;
c. controlar e fiscalizar o relógio de ponto, bem como o 
sistema de banco de horas;
d. coordenar a captação, desenvolvimento e retenção 
dos recursos humanos necessários para assegurar o 
pleno funcionamento do Programa Cidade do Saber;
e. atualizar e controlar o Sistema de Departamento 
Pessoal, emitindo e analisando relatórios pertinentes;
f. implementar e/ou executar normas e procedimentos 
inerentes a cargos e salários, mantendo os registros 
correspondentes;
g. manter atualizadas as obrigações trabalhistas e 
acessórias;
h. promover ações visando o desenvolvimento e o 
adequado aproveitamento das potencialidades 
internas, desenvolvendo e operacionalizando 
processos de ava l iação de desempenho,  
monitoramento e controle do quadro de pessoal; 
i. desenvolver instrumentos motivacionais de 
integração interpessoal e funcional,  efetuando 
intervenções em grupos e unidades de trabalho em 
situação de conflito;
j. assessorar, apoiar e subsidiar as negociações 
sindicais; 
k. formular, propor e implementar políticas de 
concessão de benefícios;
l. executar outras tarefas afins e correlatas.
IV. Núcleo de Gestão de TI:
a. elaborar, de acordo com as demandas internas de TI 
(software/hardware), plano estratégico para o parque 
tecnológico do Programa Cidade do Saber;
b. gerenciar parque tecnológico existente no Programa 
Cidade do Saber; 
c. gerenciar e executar demandas internas 
apresentadas através do Sistema de Atendimento ao 
Usuário; 
d. desenvolver, de acordo com as demandas internas 
apresentadas, sistemas específicos para uso do 
Programa Cidade do Saber; 
e. gerenciar e manter os sistemas utilizados pelo 
Programa Cidade do Saber;
f.administrar o acesso e utilização adequada do e-mail 
corporativo, da internet e rede;
g. fornecer suporte técnico para o funcionamento das 
câmeras de segurança do Programa Cidade do 
Saber;
h. projetar e gerenciar políticas de acesso à internet e 
intranet;
i. identificar oportunidades de uso de TI para otimização 
dos trabalhos do Programa Cidade do Saber;
j. gerenciar e monitorar empresas terceirizadas que 
atendem as demandas de TI;
k .  g e r e n c i a r  p r o j e t o s ,  p l a n e j a m e n t o  e  
operacionalização das normas e procedimentos 
inerentes a Gestão de TI, mantendo os registros 
correspondentes;
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l. executar outras tarefas afins e correlatas.

V. Núcleo Orçamentário e Financeiro – NOF:

a. gerenciar o recebimento de todos os créditos do 
Programa Cidade do Saber;
b. gerenciar os pagamentos de todas as obrigações 
financeiras Programa Cidade do Saber;
c.elaborar processos de receitas de qualquer natureza, 
quando houver, do Programa Cidade do Saber;
d. gerenciar a movimentação das contas bancárias do 
Programa Cidade do Saber.
e. elaborar demonstrativos e fornecer dados sobre a 
situação financeira do Programa Cidade do Saber;
f. gerenciar o fluxo de caixa do Programa Cidade do 
Saber;
g. controlar certidões de quitação com a Federação, 
Estado e Município do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro;
h. gerenciar os custos do Programa Cidade do Saber, 
bem como, apresentar sempre que necessário 
panorama da saúde financeira do Programa Cidade 
do Saber;
i. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 18 - À Diretoria de Relações Institucionais, 
compete:
I. desenvolver as articulações necessárias para 
estabelecer parcerias com os órgãos públicos, 
federais, estaduais e municipais; 
II. criar, estabelecer e desenvolver os mecanismos 
necessários para garantir a relação  satisfatória com o 
parceiro institucional público;
III. manter relações e articular a integração com 
entidades governamentais e organizações não 
governamentais;
IV. articular convênios e acordos, por delegação da 
Diretoria Geral do Programa Cidade do Saber;
V. representar o Programa Cidade do Saber nos 
assuntos pertinentes à Diretoria de Relações 
Institucionais e em outros que forem delegados pelo 
Diretor Geral;
VI. executar outras tarefas afins e correlatas.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES

Art. 19 - Aos Assessores e Coordenadores é atribuído:
I. planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades 
em sua área de atuação;
II. cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e 
orientações técnicas, administrativas e financeiras do 
Programa Cidade do Saber;
III. assessorar a Diretoria e as outras áreas do 
Programa Cidade do Saber nos assuntos de 
responsabilidade da sua área específica de trabalho;
IV. executar e fazer executar as atividades necessárias 
ao bom funcionamento técnico-administrativo de sua 
unidade;
V. orientar o cumprimento de metas e prioridades, de 
acordo com orientação superior e com as estratégias 
do Programa Cidade do Saber;
VI. propor à Diretoria, em suas áreas específicas, as 
medidas e providências que julgar necessárias para 
maior eficiência no desempenho das atividades do 
Programa Cidade do Saber;

VII. elaborar e encaminhar, periodicamente, à Direção, 
relatórios sobre as atividades desenvolvidas;
VIII. articular-se com as demais unidades do Programa 
Cidade do Saber, objetivando a adequada integração 
funcional das atividades;
IX. manter os contatos institucionais necessários ao 
desenvolvimento eficiente das atividades do Programa 
Cidade do Saber;
X. exercer outras atribuições correlatas.

Art. 20 -  Ao Controlador é atribuído:
I. cumprir e fazer cumprir este regimento, bem como as 
decisões do Diretor Geral do Programa Cidade do 
Saber;
II. supervisionar os processos administrativos e 
financeiros do Programa Cidade do Saber;
III. supervisionar os processos tributários do Programa 
Cidade do Saber; 
IV.supervisionar o processo de registro dos livros 
contábeis nos órgãos apropriados;
V. comunicar à Diretoria Geral para as providências 
dispostas neste Regimento, infringências às normas 
legais e regulamentares que disciplinam o 
funcionamento do Programa Cidade do Saber e 
regem a gestão da coisa pública, ou a ocorrência de ato 
que possa causar prejuízo efetivo ou potencial à 
imagem do Instituto Professor Raimundo Pinheiro.

CAPITULO V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 21 - Em suas faltas ou impedimentos, os titulares 
de cargos de Direção, e de Coordenação serão 
substituídos na seguinte ordem:
I. o Diretor Geral, pelo Diretor Administrativo e 
Financeiro; 
II. os Diretores de Área, por um substituto designado 
pelo Diretor Geral;
III. os Coordenadores, por um substituto indicado pelo 
Diretor da área que esteja subordinado.
Parágrafo Único - O Diretor Geral do Programa 
Cidade do Saber, mediante Portaria, formalizará os 
substitutos de que trata este artigo, com anuência do 
Diretor Presidente do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - Quando o Programa Cidade do Saber se fizer 
representar em conferências, reuniões, congressos, 
simpósios, etc. serão preferencialmente escolhidos os 
membros que tenham especialização nos assuntos a 
serem tratados.

Art. 23 – No âmbito do Programa Cidade do Saber, as 
correspondências dirigidas às autoridades Municipais, 
Estaduais e Federal, bem como as demais autoridades 
e representantes de outros órgãos, serão feitas por 
meio de ofício, com papel timbrado, assinado pelo 
Diretor Geral, e na sua falta pelo Diretor Administrativo 
e Financeiro, por delegação do Diretor Presidente do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro.

Art. 24 - Os colaboradores do Programa Cidade do 
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Saber poderão ser ressarcidos pelas despesas ou 
custos que incorrerem em nome do mesmo, mediante 
apresentação de comprovantes de gastos, em 
formulário próprio, não se confundindo isto com 
remuneração ou vantagem de qualquer espécie. 

Art. 25 -  O Diretor Geral poderá constituir equipes de 
trabalho com finalidade, liderança, competência e 
prazo de validade definidos.

Art. 26 -  Os Líderes de equipes de trabalho poderão 
receber gratificação de função, por decisão da Diretoria 
e desde que estejam consignados em orçamento do 
Programa Cidade do Saber, aprovado pelo Conselho 
Administrativo.
Parágrafo Único - A gratificação será estipulada pela 
Diretoria, sendo um percentual que incidirá sobre o 
salário do colaborador, enquanto perdurar as 
atividades da equipe de trabalho no Programa Cidade 
do Saber.

Art. 27 – O Regulamento de Aquisições e Contratações 
do Instituto Professor Raimundo Pinheiro aplica-se 
ao Contrato de Gestão nº 050/2013 – Programa 
Cidade do Saber.

Art. 28 - As disposições deste Regimento Interno 
somente poderão ser alteradas de acordo com as 
determinações estatutárias. 

Art. 29 - Os casos omissos ou dúvidas surgidas na 
aplicação deste Regimento Interno do Programa 
Cidade do Saber serão disciplinados pelo Conselho de 
Administração, em consonância com o Estatuto e com 
os princípios e objetivos sociais do Programa Cidade 
do Saber.

Art. 30 - Este Regimento Interno do Programa Cidade 
do Saber entrará em vigor na data de sua aprovação 
pelo Conselho de Administração, revogadas as 
disposições em contrário, devendo ser registrado em 
Cartório para que produza seus efeitos legais.

Camaçari, 26 de agosto de 2016.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA OCORRIDA EM 
26/08/2016 REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO 

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO 
CNPJ/MF nº. 08.619.658/0001-98

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO
REGULAMENTO INTERNO DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E 

CONTRATAÇÕES

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO
REGULAMENTO INTERNO DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E 

CONTRATAÇÕES
(Incluindo a execução do Contrato de Gestão n° 

050/2013)

CAPÍTULO I – OBJETIVOS GERAIS

CAPÍTULO II - CONTRATOS E CONVÊNIOS 
CAPÍTULO III – CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS
CAPÍTULO IV - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS
CAPITULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

REGULAMENTO INTERNO DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E 

CONTRATAÇÕES
(Incluindo a execução do Contrato de 

Gestão n° 050/2013)
CAPÍTULO I

OBJETIVOS GERAIS

Artigo 1º - O presente Regulamento Interno de 
Normas e Procedimentos para Aquisições e 
Contratações do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro possui os seguintes objetivos gerais:
I. Regulamentar e definir os procedimentos referentes 
aos contratos e/ou convênios firmados pelo Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, bem como procedimentos 
a serem observados quando da solicitação e contratação 
de serviços de terceiros, definindo responsabilidade e 
acompanhamento dos mesmos;
II. Estabelecer diretrizes e procedimentos para o 
recrutamento, seleção e contratação de empregados do 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro;
III. Estabelecer diretrizes e procedimentos para compra 
de material e equipamento para aplicação direta e 
estoque.
Parágrafo Único - A aplicação das regras contidas neste 
Regulamento aplica-se a todas as unidades do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, inclusive ao Contrato de 
Gestão nº 050/2013.

Artigo 2º - Os termos utilizados pelo Regulamento 
Interno de normas e procedimentos para aquisições e 
contratações do Instituto Professor Raimundo Pinheiro 
possuem os seguintes conceitos e abreviaturas:
I. Contrato - todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontade para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação;
II.Contrato simplificado - documento padronizado do 
acordo entre o Instituto Professor Raimundo Pinheiro e o 
contratado, cujo valor global seja igual ou inferior a R$ 
8.000,00 (oito mil reais) para compra de bens e materiais 
ou para a prestação de serviços, e  igual ou inferior a R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) para a execução de obras e 
serviços de construção civil;
III. Obra e serviços de construção civil - toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação;
IV. Serviço - toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para o Instituto, tais 
como: demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
V. Compra - toda aquisição remunerada de bens e 
materiais para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente;
VI. Convênio - acordo de cooperação associativa entre 
partícipes com interesses comuns e coincidentes, com 
as mesmas pretensões;
VII. Gestor do Contrato - a área designada através da 
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c l á u s u l a  d o  c o n t r a t o ,  r e s p o n s á v e l  p e l o  
acompanhamento das cláusulas e condições 
estipuladas;
VIII. Notória especialização - o profissional ou empresa 
cujo conceito de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organizações, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação 
do objeto do  contrato;
IX. Boletim de Medição - documento que relata o que foi 
realizado na obra e o valor a ser liberado para pagamento 
da mesma;
X. Gestão de Pessoas: Setor responsável por todos os 
Recursos Humanos do Instituto, desde o recrutamento, 
criação de novos cargos e salários, passando pela parte 
administrativa da contratação como elaboração de folha 
de pagamento e benefícios ao empregado, bem como 
avaliações de desempenho e processo demissional, 
estando o setor subordinado à Diretoria Administrativa;
XI. Aplicação Direta – Produtos com finalidade 
específica e prazos de validade curtos, não gera 
estoque;
XII. Estoque - São aqueles materiais que são mantidos 
em quantidade, a fim de garantir a continuidade das 
atividades dos setores e suas faltas comprometem o 
atendimento aos usuários, ocasionando falhas no 
processo;
XIII. Almoxarifado – é a unidade administrativa 
responsável pelo controle e pela movimentação dos 
bens de consumo, que são registrados de acordo com as 
normas vigentes.

CAPÍTULO II
CONTRATOS E CONVÊNIOS

Art. 3º - A responsabilidade pela gestão dos Contratos e 
Convênios celebrados cabe a cada área contratante, em 
nível mínimo de Coordenação, com vistas ao 
atendimento às demandas de serviços da unidade.

Art. 4º - Cabe à Assessoria Jurídica do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro a responsabilidade pela 
elaboração e/ou análise e validação de todos os 
contratos e convênios celebrados pelo Instituto, 
emitindo, inclusive, os competentes pareceres.

Art. 5º - São atribuições do Gestor do Contrato:
I. Acompanhar a execução do Contrato, garantindo o fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais;
II. Observar todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;
III. Prestar informações, a qualquer momento, sobre a 
situação física e financeira do Contrato;
IV. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou 
fornecimento executado em desacordo com o contrato;
V. Atestar a execução dos serviços para efeito de 
pagamento;
VI. Solicitar, quando necessário, alterações no 
contrato, rescisões e penalidades.

Art. 6º - Para todo acordo de fornecimento de serviços 
referentes à Locação de Imóveis, Prestação de Serviços, 
Consultoria, Assessoria, Transporte, Benefícios ao 

 

Empregado (alimentação, assistência médica, etc.), 
Cessão e Locação de Espaços do Instituto, Cooperativas 
e outros será exigida a assinatura de um instrumento 
contratual.

Art. 7º - O controle e acompanhamento financeiro dos 
contratos em vigor são de responsabilidade da Diretoria 
Administrativa, identificada neste Regulamento como 
Administradora de Contrato.

Art. 8º - São atribuições do Administrador do Contrato:
I. Organizar e manter um banco de dados com 
informações sobre todos os contratos em vigor;
II. Garantir a liberação do pagamento de faturas 
referentes ao Contrato, somente após a conferência e 
confirmação da existência de saldo suficiente no referido 
Contrato e da respectiva execução do serviço;
III. Sugerir ao Gestor do Contrato providências para a 
renovação ou alterações nos Contratos sempre que se 
façam necessárias;
IV. Comunicar, por escrito, ao Gestor do Contrato, 
sempre que o contrato estiver com saldo remanescente 
igual a 20% do valor total do Contrato, ou a 30 (trinta) dias 
do seu vencimento. No caso de contratos de aluguel o 
prazo será de 60 (sessenta) dias;
V. Prestar informações a qualquer momento, sobre 
dados disponíveis no seu banco de dados.

Parágrafo Único - Os contratos com saldo indisponível 
ou com prazo de validade vencido terão seus 
pagamentos bloqueados.

Art. 9º - Todo contrato ou convênio firmado será 
assinado por um Diretor e pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Único – Na ausência do Diretor Presidente, 
este será substituído pelo Diretor Administrativo, nos 
termos do Estatuto Social do Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro.

Art. 10 - Todo contrato ou convênio será emitido em 4 
(quatro) vias, sendo a 1ª via do contratante, que deverá 
ficar arquivada na Diretoria Administrativa, 2ª via do 
contratado / conveniado, 3ª do Gestor do contrato e 4ª da 
Diretoria Financeira.

Art. 11 - A quitação dos compromissos pela Diretoria 
Financeira só ocorrerá se comprovada a efetiva 
prestação do serviço, atestado pela área Gestora do 
Contrato.

Art. 12 - A Diretoria Financeira em cada pagamento 
efetuará, obrigatoriamente, o recolhimento dos impostos 
devidos, em conformidade com o Instrumento Normativo 
de Retenções e Recolhimentos.

Art. 13 - Para atender a demandas específicas, dentro 
dos objetivos para a qual foi criado o Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro, este pode celebrar convênios com 
instituições públicas e privadas com as seguintes 
especificidades:
I. Convênio de Cooperação Técnica;
II. Convênio de Cooperação Financeira;
III. Convênio de Patrocínio;
IV. Outros de natureza similar.
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Art. 14 -  É vedada a celebração de Convênios com 
instituições que a qualquer título receberam recursos do 
Instituto e que não tenham prestado contas da sua 
aplicação, ou as tendo, tenham sido detectadas 
irregularidades insanáveis a ponto da rejeição das 
contas.

Art. 15 - Cabe à Diretoria Administrativa a gestão e 
fiscalização do cumprimento deste Regulamento.

Art. 16 - Cabe à Diretoria Administrativa a 
responsabilidade pela cotação de preços e formalização 
do processo de contratação de todos os serviços 
prestados ao Instituto.

Parágrafo Único – Em se tratando da execução do 
contrato de gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade 
responsável, a cotação de preços e formalização do 
processo de contratação de todos os serviços prestados 
ao Programa Cidade do Saber.

Art. 17 - Toda obra, serviço ou compra de bens e 
materiais será precedida de um processo seletivo 
simplificado consistente na cotação de preços perante 
03 (três) fornecedores, no mínimo, salvo nos seguintes 
casos:

I. para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para 
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local 
q u e  p o s s a m  s e r  r e a l i z a d a s  c o n j u n t a  e  
concomitantemente; 

II. para outros serviços e compras de valor até R$ 
8.000,00 (oito mil reais), desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço ou compra de maior vulto 
que possa ser realizada de uma só vez;

III. para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizará a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação 
ou confederação patronal, ou ainda, pelas entidades 
equivalentes;

IV. para a contratação de serviços técnicos-profissionais 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização;

V. para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública.

Parágrafo primeiro - Para os fins deste regulamento, 
consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a:

I. estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos;

II. pareceres, perícias e avaliações em geral;

III. assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias;

IV. fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 
ou serviços;

V. patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

VI. treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII. estauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Parágrafo segundo - O processo de dispensa (incisos I 
e II) e de inexigibilidade (incisos III, IV e V) previsto neste 
artigo será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

I. razão da escolha do fornecedor ou executante;

II. justificativa do preço.

Art. 18 - Para Seleção de contratantes de âmbito 
nacional poderão participar firmas brasileiras e 
estrangeiras, legalmente autorizadas a funcionar no 
Brasil.

Parágrafo Único – As Seleções de Contratantes de 
âmbito internacional ajustar-se-ão às diretrizes 
estabelecidas pelos órgãos federais responsáveis pela 
política monetária e pela política de comércio exterior.

Art. 19 -  O pedido para a contratação de prestação de 
serviços no Instituto Professor Raimundo Pinheiro será 
feito pela área interessada a partir do nível de 
Coordenação.

Art. 20 - Os processos referentes à contratação de 
serviços deverão ser aprovados pela Diretoria.

Art. 21 - Para prestação de serviços ao Instituto poderão 
ser contratadas pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 22 – A compra de bens e materiais ou a prestação de 
serviços cujo valor global seja igual ou inferior a R$ 
8.000,00 (oito mil reais), assim como as obras e serviços 
de construção civil cujo valor seja igual ou inferior a R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) serão acordados através de 
Contrato Simplificado.

Art. 23 - A liberação do pagamento dependerá do 
atestado de execução do serviço emitido, em nível 
mínimo de Coordenação, pela área solicitante.

CAPÍTULO III
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS

Art. 24 - Os procedimentos de contratação de pessoal 
obedecerão às regras previstas na CLT, Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, sempre por intermédio de 
prévia realização de seleção simplificada.

 Art. 25 - Eventuais propostas de alterações do quadro 
funcional, quando resultar em aumento quantitativo de 
pessoal, bem como a respectiva tabela salarial, devem 
ser necessariamente fundamentadas pela Diretoria 
Administrativa, aprovada pelo Diretor Presidente quando 
do seu encaminhamento, para aprovação final na 
Assembleia Geral e com a chancela do Conselho de 
Administração do Instituto. 

Art. 26 -  É facultado ao Poder Executivo cessão especial 
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de servidor municipal para o Instituto, mediante regras 
estabelecidas no Contrato de Gestão nº 050/2013.

Art. 27 - Os limites e critérios para a despesa com a 
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados do Instituto, 
serão estabelecidos nos termos previstos no Contrato de 
Gestão n° 050/2013.  

Art. 28 - O processo de recrutamento e seleção de 
pessoas nas unidades do Instituto deve iniciar com o 
envio da requisição de pessoal à Diretoria Administrativa 
que proferirá uma análise do pedido, e entendendo pela 
sua necessidade, encaminhará o processo para 
aprovação do Diretor Presidente.

Art. 29 - Caberá à Diretoria Administrativa, através de 
sua unidade responsável, recrutar, selecionar, contratar 
e acompanhar o desempenho do empregado junto a sua 
unidade. 

Parágrafo Único: Em se tratando da execução do 
Contrato de Gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade de 
Gestão de Pessoas, recrutar, selecionar, contratar e 
acompanhar o desempenho do empregado junto a sua 
unidade, o que se operacionalizará da seguinte forma:
I. Gestor da Unidade – Diretoria:
a. Verifica a existência da vaga e encaminha o pedido 
com o perfil do candidato à Coordenação de Gestão de 
Pessoas para análise e validação;
II. Diretoria Administrativa e Financeira – Coordenação 
de Gestão de Pessoas:
a. Recruta candidatos à vaga através de banco de 
currículos, jornal, agência de RH contratada ou através 
de indicação de funcionários;
b. Seleciona através de análise do currículo, entrevista 
técnica, dinâmica de grupo e testes psicológicos;
c.Encaminha os candidatos ao solicitante para 
aprovação final;
d.  A Coordenação de Gestão de Pessoas informa o valor 
da remuneração, estabelecido em tabela remuneratória;
e. A Coordenação de Gestão de Pessoas encaminha o 
candidato para os procedimentos médicos pré – 
admissionais;
f.  A Coordenação de Gestão de Pessoas verifica se o 
novo funcionário deseja inclusão na Assistência Médica, 
Odontológica e Vale Transporte e inclui o funcionário no 
Seguro de Vida;
g.  A Coordenação de Gestão de Pessoas entrega 
formulário de cadastro e lista de documentos para 
admissão;
h. O candidato preenche a ficha de cadastro de 
funcionários e apresenta a documentação necessária à 
Coordenação de Gestão de Pessoas;
i.A Coordenação de Gestão de Pessoas providencia a 
assinatura do contrato individual de trabalho e a 
confecção de identificação do novo funcionário (crachá);
j. Encaminha a ficha de cadastro à Contabilidade para 
registro em livro próprio e inclusão na folha de 
pagamento;
k. A Coordenação de Gestão de Pessoas inclui o novo 
funcionário no Programa de Ambientação e 
apresentação a todos os setores.

CAPÍTULO IV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 

Art. 30 - Cabe à Diretoria Administrativa a gestão e 
fiscalização do cumprimento deste Regulamento.

Art. 31 - Cabe à Diretoria Administrativa a 
responsabilidade pela cotação de preços e formalização 
do processo de compra de materiais e equipamentos 
para o Instituto.

Parágrafo Único – Em se tratando da execução do 
contrato de gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade 
responsável, a cotação de preços e formalização do 
processo de compra de materiais e equipamentos para o 
Programa Cidade do Saber.

Art. 32 - Toda compra de materiais e equipamentos 
obedecerá ao disposto no art. 17 deste Regulamento 
Interno.

Art. 33 -  Cabe à Diretoria Administrativa, através de sua 
unidade responsável:

I. a seleção de Contratantes para fornecimento de 
material operacional e equipamentos;
II. toda a logística de suprimentos – planejamento e 
negociação comercial de compras, o acompanhamento 
após a compra até a entrega do item e o controle das 
compras;
III. a elaboração e atualização constante do cadastro de 
fornecedores;
IV. emissão do formulário Pedido de Cotação e 
envio aos fornecedores para que sejam consultados.

Parágrafo Único – Em se tratando da execução do 
contrato de gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade 
responsável, a cotação de preços e formalização do 
processo de compra de materiais e equipamentos para o 
Programa Cidade do Saber.

Art. 34 - Cabe à Diretoria Administrativa, através de sua 
unidade responsável, manter mensalmente ou 
semanalmente, a depender da natureza do item, a 
relação de materiais que precisam ser adquiridos ou 
precisam de reposição.

Parágrafo Único – Em se tratando da execução do 
contrato de gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade 
responsável, manter mensalmente ou semanalmente, a 
depender da natureza do item, a relação de materiais 
que precisam ser adquiridos ou precisam de reposição 
para o Programa Cidade do Saber.

Art. 35 - A Diretoria Administrativa, através de sua 
unidade responsável, quando das consultas, deverá 
efetuar sempre que possível o rodízio com fornecedores 
que apresentarem as melhores condições de compras.

Parágrafo Único – Em se tratando da execução do 
contrato de gestão nº 050/2013, caberá à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua unidade 
responsável, quando das consultas, efetuar sempre que 
possível o rodízio com fornecedores que apresentarem 
as melhores condições de compras para o Programa 
Cidade do Saber.
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Art. 36 - As propostas deverão ser anexadas e 
transcritas em um mapa comparativo de preços e 
equalizadas para análise e opção da melhor oferta.

Art. 37 – A pessoa jurídica declarada vencedora do 
processo seletivo para a execução de obra ou serviço ou, 
ainda, para o fornecimento de bens e materiais deverá 
apresentar certidões válidas de quitação ou de 
regularidade perante o FGTS, Previdência Social e 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, assim como a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  como  
condição para a celebração do respectivo contrato.
 
Parágrafo primeiro – Quando tratar-se da execução de 
obras ou de serviços contínuos, o contratado deverá 
manter-se em situação de regularidade perante o FGTS, 
Previdência Social e Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, assim como a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas durante todo o período de vigência do 
contrato, e na hipótese de sua não apresentação, 
quando for o caso, deverão ser adotadas as sanções 
previstas no Contrato, conforme Instrução Cameral nº 
001/2013–2ª C, do Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia, de 24 de abril de 2013.

Parágrafo segundo - Prestado o serviço ou recebidos 
os produtos pelo Instituto, este não pode reter ou deixar 
de efetuar os pagamentos contratualmente assumidos 
na hipótese de eventual inadimplência ou não 
demonstração de regularidade do contratado, que se 
encontre impedido de apresentar as cabíveis certidões 
negativas, sob pena de se caracterizar o enriquecimento 
sem causa, conforme Instrução Cameral nº 001/2013–2ª 
C, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, de 24 
de abril de 2013.

Parágrafo Terceiro – O caput e os parágrafos primeiro e 
segundo do art. 37 aplicam-se integralmente ao Contrato 
de Gestão nº 050/2013 - Programa Cidade do Saber

Art. 38 - A formalização do contrato ou do contrato 
simplificado de fornecimento, contendo as condições 
negociadas, se dará com emissão do documento: 
Pedido de Compra; devidamente aprovado pela Diretoria 
Administrativa e com pleno conhecimento e aceite do 
fornecedor.

Parágrafo primeiro - As aquisições realizadas através 
do Fundo Fixo não obedecerão às condições citadas 
acima.

Parágrafo segundo - Para solicitar materiais de 
consumo eventual, equipamentos, insumos, o líder da 
área usuária preencherá um formulário e enviará à 
unidade responsável da Diretoria Administrativa.

Parágrafo terceiro – Em se tratando do Contrato de 
Gestão nº 050/2013, o caput, parágrafo primeiro e 
segundo deste artigo, caberá a execução à Diretoria 
Administrativa e Financeira, através de sua área 
responsável.

Art. 39 - Todas as Notas Fiscais de aquisição de material, 
independentemente do valor, utilização e classificação, 
passarão obrigatoriamente pelo Almoxarifado para 
recebimento físico/fiscal e integração ao Sistema 

 

Financeiro/Contábil.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - É vedado a todo empregado do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro o recebimento de brindes 
e presentes de valor superior a R$ 20,00 (vinte reais) ou a 
percepção de quaisquer benefícios ou vantagens 
pessoais junto aos fornecedores e prestadores de 
serviços. O descumprimento desta determinação 
sujeitará o empregado às penalidades administrativas 
cabíveis.

Art. 41 - As disposições deste Regulamento somente 
poderão ser alteradas pelo voto favorável de, no mínimo, 
2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do Conselho 

o
de Administração, na forma do art 4 , inciso VIII, da Lei 
federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 e art. 4º, inciso 
VIII, da Lei Municipal nº 749/2006, de 31 de agosto de 
2016, do Município de Camaçari. 

Parágrafo Único - Os casos omissos ou dúvidas 
surgidas na aplicação deste Regulamento serão 
disciplinados pelo Conselho de Administração, em 
consonância com o Estatuto e com os princípios e 
objetivos sociais da entidade.

Art. 42 - Este Regulamento entrará em vigor na data de 
assinatura, devendo ser registrado em Cartório, 
revogadas as disposições em contrário.

Camaçari, 26 de agosto de 2016. 

Ana Lúcia Alves da Silveira
Diretora Presidente
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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