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DECRETO Nº. 5779/2014
DE 29 DE AGOSTO DE 2014

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, imóveis destinados à 
construção de escola.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE  CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, com 
fundamento do art. 94, XI, da Lei Orgânica do Município

DECRETA

Art. 1° Nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, são declarados de utilidade pública, para fins de 
desapropriação:

I - Lotes 1, 2 e 3, da Quadra IV,  do 

Loteamento Jardim de Itacimirim, neste 

Município de Camaçari/BA, matriculados sob 

o n. 2753 do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

de Camaçari;

II - Lotes 4 e 5, da Quadra IV,  do Loteamento 

Jardim de Itacimirim, neste Município de 

Camaçari/BA, matriculados sob o n. 1985 do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari;

Parágrafo Único.  O imóvel desapropriado tem a seguinte 
poligonal: Polígono compreendido entre os pontos Ponto 
Um (P 1), de coordenadas referenciadas ao sistema 
universal transverso de Mercator (UTM) 8608250mN e  
602989mE, localizado no trecho de ligação entre as ruas 
Filogonio Gomes de Oliveira e a Rua do Campo; desse 
ponto, seguindo em sentido à Rua do Campo, na distância 
de 29,00m, está o Ponto Dois (P 2), de coordenadas 
8608226mS e 602966mE; desse ao  Ponto 3 (P 3) de 
coordenadas 8608257.00mS e 603000.00mE; desse 
ponto, ao Ponto 4 (P 4) de coordenadas 8.608.298,00 mN 
e 602.964,00 8.608271,00 Mn e 602876mE; desse ponto 
ao ponto 1 (P 1), já descrito acima, fecha o polígono que 
contém os lotes de números 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra 
IV, do loteamento Jardim Itacimirim, situados em Barra do 
Pojuca, Distrito de Monte Gordo, Município de Camaçari, 
Bahia, banhados pelo rio Punhaí, e que formam, 
atualmente, uma única área, medindo 65,00m (sessenta e 
cinco metros) de frente, limitando-se com a Rua E; 71,00m 
(setenta e um metros) de fundo, confrontando-se com 
terras de Joana Xavier dos Santos; 35,00m (trinta e cinco 
metros) limitando-se com uma rua existente e 40,00m 

(quarenta metros) do outro lado, nos limites com 
propriedade do Sr. Manoel Ferreira Costa e área total dos 

2cinco lotes, de 4.158,00m  (quatro mil, cento e cinqüenta e 
oito metros quadrados).

Art. 2°  Os imóveis descritos no artigo anterior deste Decreto 
destinam-se à construção de escola.

Art. 3º  As despesas decorrentes da desapropriação a que 
se refere este decreto correrão à conta de dotação 
orçamentária própria, consignada no vigente orçamento.

Art. 4º  Compete à Procuradoria Geral do Município 
promover as medidas administrativas e/ou judiciais para a 
efetiva execução deste decreto, inclusive na forma permitida 
pelo art. 10 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
ficando, ainda, autorizada a invocar o caráter de urgência no 
processo judicial de desapropriação, para os fins previstos 
no art. 15 do mesmo diploma legal, este, alterado para Lei nº 
2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 5º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº. 5780/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
08258, 20 de maio de 2014

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa J ANDRADE 
RESTAURANTE LTDA – ME, estabelecida na Avenida 
Jorge Amado, s/n, Shopping Open Center, LOJA 30, Centro, 
CEP: 42801-170 – Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral 
de Atividades CGA nº 28156/001, e Cadastro Nacional de 
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Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
18.046.742/0001-13, conforme permissivo legal previsto no 
art. 20, inciso I, II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2014.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2015).

c)  Isenção de 100% da TLL. 

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
20 de maio de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5781/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
19683, 16 de outubro de 2013

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa JOÃO BATISTA DA 
SILVA - ME, estabelecida no Caminho Castro Alves, nº 02, 
sala 03, Piaçaveira, CEP: 42802-420 – Camaçari/BA, 
inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 28598/001, 
e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 17.824.997/0001-05 conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de janeiro a 
dezembro do exercício de 2014.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2015).

c) Isenção de 100% da TLL. 

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

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº.1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
16 de outubro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5782/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
01108, 20 de janeiro de 2014

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa LEONARDO MONTEIRO 
DE PAULA EIRELI - ME, estabelecida na Rua Piaçaveira, nº 
58, 1º andar, sala 01E, Piaçaveira, CEP: 42802-190 – 
Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 28765/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 19.440.058/0001-84, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de fevereiro 
a dezembro do exercício de 2014 e de janeiro a 
dezembro de 2015.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2016).

c) Isenção de 100% da TLL.

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
20 de janeiro de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5783/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
06742, 23 de abril de 2014

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MARCOS VINICIUS 
ATAIDE LIMA LTDA - ME estabelecida na Rua Costa Pinto, 
nº 10, 1º andar, loja 17, Centro, CEP: 42800-040 – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 29030/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 20.042.116/0001-09, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de maio a 
dezembro do exercício de 2014 e de janeiro a 
dezembro de 2015.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2016).

c)   Isenção de 100% da TLL

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

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
23 de abril de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5784/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03579, 21 de fevereiro de 2014 

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MS CONSULTORIA EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA 
– ME estabelecida na Rua Tupinambá, nº 83, sala 103, 
Centro, CEP: 42.800-140 – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades CGA nº 28876/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº10.751.755/0001-81, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de março a 
dezembro do exercício de 2014 e de janeiro a 
dezembro de 2015.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2016).

c)  Isenção de 100% da TLL. 

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
21 de fevereiro de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5785/2014
DE 1º DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
03581, 21 de fevereiro de 2014
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DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MSC BIOSEG SERVIÇOS 
LTDA estabelecida na Rua Tupinambá, nº 83, sala 103, 
Centro, CEP: 42800-140 – Camaçari/BA, inscrito no 
Cadastro Geral de Atividades CGA nº 28877/001, e 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 19.609.045/0001-96, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de março a 
dezembro do exercício de 2014 e de janeiro a 
dezembro de 2015.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2016).

c) Isenção de 100% da TLL. 

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

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
21 de fevereiro de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 5787/2014
DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
04708, 17 de março de 2014

DECRETA

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MUNDO DOS EPI S 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E 
MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA – EPP, estabelecida 
na Avenida Radial A, nº 1156, Camaçari de Dentro, CEP: 
42807-000 – Camaçari/BA, inscrita no Cadastro Geral de 
Atividades CGA nº 29015/001, e Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 
19.332.115/0001-01 conforme permissivo legal previsto no 

art. 20, inciso I, II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TFF para os meses de maio a          
dezembro do exercício de 2014 e de janeiro a 
dezembro de 2015.

b) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes (a partir de 2016).

c) Isenção de 100% da TLL. 

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

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
§ 2º, da Lei nº. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a partir de 
17 de março de 2014, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

 DECRETO Nº. 5788/2014
DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação - 
PBA, dos Órgãos e Entidades da 
Administração Municipal, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais e, 
de acordo com o disposto na alínea IV, do art. 94, da Lei 
Orgânica do Município, no art. 8º da Lei Complementar nº 
101/2000, e no artigo 3º do Decreto nº 5596 de 30 de 
Dezembro de 2013

                           DECRETA

Art. 1º.  Fica aprovado o Plano Bimestral de 
Aplicação – PBA dos Órgãos e Entidades da Administração 
Municipal para o 5º bimestre do exercício de 2014, na forma 
estabelecida no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a 1º. de Setembro de 
2014, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

 

PÁGINA 04 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 05PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 06-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 07PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 08 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 09PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 11PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



Imóvel: LOTEAMENTO PARQUE REAL SERRA VERDE
Proprietária: MARIA LUCIENE MARQUES DA CRUZ
Comarca: CAMAÇARI                                                      
Estado: BAHIA
Matrícula:                                                                          
Código do INCRA:       
Área (ha): 9.129,49 m²                                                    
Perímetro: 385,15 m 

Confrontação da poligonal:
Frente: Rua Amorin;
Fundo: Rua Silva;
Lado Direito: Lotes n° 1455 e 1445;
Lado Esquerdo: Rua da Areia;      

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas N 8.590.487,52 m e E 578.037,58 m; situado 
no limite com, as ruas Amorim e Areia deste, segue 
margeando rua Amorim com azimute de 155° 37' 48" e 
distância de 104,63 m; até o vértice 2, de coordenadas N 
8.590.392,21 m. e E 578.080,75 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com rua Amorim deste, segue 
abandonando a referida rua com azimute de 244° 13' 42" e 
distância de 82,56 m., até o vértice 3, de coordenadas N 
8.590.356,31 m. e E 578.006,40 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com os lotes n° 1455 e 1445 
deste, segue margeando Rua Silva com azimute de 333° 13' 
39" e distância de 110,68 m., até o vértice 4, de coordenadas 
N 8.590.455,13 m. e E 577.956,54 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a rua Silva deste, segue 
abandonando a referida rua com azimute de 68° 12' 45" e 
distância de 87,27 m., até o vértice 1, de coordenadas N 
8.590.487,52 m. e E 578.037,58 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a rua Da Areal, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. O presente levantamento 
topográfico planimetrico está explicitado em planta 
desenhado em escala de 1: 1.000 e que faz parte integrante 
deste memorial descritivo. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC da base SAVO, 
de coordenadas E 561.583,034 e N 8.569.514,404 m, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM."
 

Art. 2º A desapropriação prevista no artigo anterior é 
declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do 
artigo 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941.

Art. 3º As despesas com a execução deste decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 DECRETO Nº. 5790/2014
DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável, o imóvel 
que especifica, objetivando a construção 
de Unidade Escolar e creche para a 
Comunidade do Parque Real Serra Verde e 
Circunvizinhos.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e com fundamento 
no inciso do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941                         

DECRETA

Art. 1º É declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, a área de terras 
abaixo especificada, destinada construção de Unidade 
Escolar para atender a necessidade da Rede Municipal de 
Educação, dos lotes: 1441 medindo área total 1.000,00 m² 
(um mil metros quadrados da Quadra Cv situados no 
LOTEAMENTO DENOMINADAO PARQUE REAL SERRA 
VERDE CAMAÇARI BAHIA inscritos no censo imobiliário 
sob o numero 200467 a ser destacado a matricula de nº 6107 
RG-01 devidamente registrada no Cartório de Imóveis e 
Hipotecas do 2º oficio da Comarca de Camaçari Bahia. 
Propriedade MARIA LUCIENE MARQUES DA CRUZ, em 
conformidade com os elementos constantes no processo 
administrativo nº 0161/2014. Do lote: 1442 medindo área 
total 1.000,00 m², (um mil metros quadrados) / lote: 1443 
medindo área total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados) 
situados no LOTEAMENTO DENOMINADAO PARQUE 
REAL SERRA VERDE CAMAÇARI BAHIA inscritos no 
censo imobiliário municipal sob o n° 0000095292 a ser 
destacado a matricula de nº 3172 RG-01 devidamente 
registrada no Cartório de Imóveis e Hipotecas do 2º oficio da 
Comarca de Camaçari Bahia. Propriedade MARIA 
LUCIENE MARQUES DA CRUZ, em conformidade com os 
elementos constantes no processo administrativo nº 
0161/2014. Do lote: 1444 áreas total 1.000,00 m², (um mil 
metros quadrados) s i tuado no LOTEAMENTO 
DENOMINADAO PARQUE REAL SERRA VERDE 
CAMAÇARI BAHIA / inscritos nos censos imobiliário 
municipal sob o n° 04706 a ser destacado a matricula de nº 
6107 RG-01 devidamente registrada no Cartório de Imóveis 
e Hipotecas do 2º oficio da Comarca de Camaçari Bahia. 
Propriedade MARIA LUCIENE MARQUES DA CRUZ, em 
conformidade com os elementos constantes no processo 
administrativo nº 0161/2014. Do lote: 1452, medindo área 
total 1.000,00 m² (um mil metros quadrados) inscrito no 
censo imobiliário sob o n° 0000120172 /lote: 1453 medindo 
área total 1.000,00 m² (um mil metros quadrados) inscrito no 
censo imobiliário sob o n° 0000120171, lote: 1454 medindo 
área Total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados), inscrito no 
censo imobiliário sob o n° 0000120170 devidamente 
registrada no Cartório de Imóveis e Hipotecas do 2º oficio da 
Comarca de Camaçari Bahia. Propriedade MARIA 
LUCIENE MARQUES DA CRUZ, em conformidade com os 
elementos constantes no processo administrativo nº 
0161/2014.

MEMORIAL DESCRITIVO
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LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº. 5791/2014
DE 08 DE SETEMBRO DE 2014

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável, o imóvel 
que especifica, objetivando a construção de 
Unidade Escolar e creche para a 
Comunidade do Parque Real Serra Verde e 
Circunvizinhos.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e com fundamento 
no inciso do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941

DECRETA

Art. 1º É declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por via amigável ou judicial, a área de terras 
abaixo especificada, destinada construção de Unidade 
Escolar para atender a necessidade da Rede Municipal de 
Educação, dos lotes: 1697 medindo área total 1.000,00 m² 
(um mil metros quadrados) / lote: 1739 medindo área total 
1.000,00 m², (um mil metros quadrados) / lote: 1688 
medindo área total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados) / 
lote: 1689 área total 1.000,00 m², (um mil metros quadrados) 
/ lote: 1700, medindo área total 1.000,00 m²(um mil metros 
quadrados) /lote: 1728 medindo área total 1.000,00 m²(um 
mil metros quadrados), lote: 1698 medindo área total 
1.000,00 m²(um mil metros quadrados), lote: 1727 medindo 
área total 1.000,00 m²(um mil metros quadrados), situados 
no LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE REAL SERRA 
VERDE CAMAÇARI BAHIA inscritos no censo imobiliário 
sob o nº 07389, a ser destacado da Matrícula nº 05991,5983, 
e 11.784 devidamente registrado no Cartório do 1º oficio do 
Registro de Imóveis desta Comarca, Camaçari Bahia 
propriedade de ANDREA MARQUES DA CRUZ, em 
conformidade com os elementos constantes no processo 
administrativo nº 02151/2014, e a seguinte descrição.

MEMORIAL DESCRITIVO

IMOVEL: Parque Real Serra Verde 
PROPRIETÁRIA: Andrea Marques da Cruz
Área total: 8.000,00m²
Perímetro: 359,72m

CONFRONTAÇÃO DA POLIGONAL: 
FRENTE: Rua Amorim
FUNDO: Rua Acenio
LADO DIREITO: Rua do Sabiá
LADO ESQUERDO: lotes nº 1742 e 1729

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice um, de 
coordenadas N 8.590.287.87m e E 578.227,78 m.., situado 
no limite com suas ruas; Sabiá e Acenio deste, segue 
margeando a Rua Acenio e linhas limítrofe dos lotes em 
descrição com azimute de 154° 46'´1” e distancia de 
100,28m.., até o vértice 2, de coordenadas N 
8.590.197,15m. E E 578.198,19m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com a rua Acenio deste, segue 

abandonando a referida rua com azimute de 244° 05'32” e 
distancia de 80,41m.., até o vértice 3, de coordenadas N 
8.590.162,02 m e E 578.198,19 m.; canto de divisa 
confrontando neste trecho com os lotes n° 1729 e 1742 
deste, segue margeando a rua Amorim com azimute de 335° 
39'41 e distância de 100,17 m..; até o vértice 4, de 
coordenadas N 8.590253,28m e E 578.156,91 m..; canto de 
divisa confrontando com este trecho com a rua Amorim 
deste, segue abandonado a referida rua azimute de 
63°59'23” e distância de 78,86 m até o vértice 1, de 
coordenadas N 8.590.287,87m e E 578.227.78m.; canto de 
divisa confrontando neste com a rua do Sabiá ponto inicial 
da descrição deste perímetro. O presente levantamento 
topográfico planimetrico está explicitado em planta 
desenhado em escala de 1:1.000 e que faz parte integrante 
deste material descritivo. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo- referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação RSMC da base SAVO, de 
coordenadas E 561.583,034 e N 8.569.514,404m e 
encontram-se representadas no Sistema UTM ,  
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
aéreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.”

 Art. 2º A desapropriação prevista no artigo anterior é 
declarada de natureza urgente, para os fins e efeitos do 
artigo 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1941.

Art. 3º As despesas com a execução deste decreto correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art.  4º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO Nº. 5793/2014
DE 09 DE SETEMBRO DE 2014

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados a imóveis de 
propriedade da entidade de assistência 
social ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
GRAVATÁ dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal de 
1988, art. 190 da Lei nº 392/97 e do art. 189, inciso IV da Lei 
nº. 1039/09, e do teor do Processo Administrativo nº 09037, 
de 03 junho de 2014, 

DECRETA

Art. 1º Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA aos 
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impostos vinculados ao imóvel de propriedade da pessoa 
jurídica de direito privado e de entidade de assistência social 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO GRAVATÁ, com 
sede na Rua Manhã, S/N, Bairro do Gravatá, 
Camaçari/Bahia, CEP: 42807-750, conforme permissivo 
legal previsto no art. 150, inciso VI, “c” da Constituição 
Federal de 1988, art. 190 da Lei nº 392/97 e do art. 189, 
inciso IV da Lei 1039/09 especificamente aos cadastros 
imobiliários de números 515635 e 515637.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o reconhecimento 
da imunidade, especialmente a interrupção da prática de 
atividades religiosas no local.

Art. 3º O reconhecimento desta imunidade diz respeito 
apenas aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição 
municipal acima descrito, e não a todos os tributos 
municipais.

Art. 4º Após o reconhecimento da imunidade tributária aos 
impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal acima 
descrito, deve-se proceder as baixas de débitos registrados 
e/ou arquivamento de eventuais execuções fiscais 
ajuizadas.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos para exercícios 
pretéritos.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 09 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 09715/2014, no qual analisa o 
pedido de exoneração do (a) servidor (a), resolve:

EXONERAR a pedido, MARIANA MOURÃO, cadastro nº 
63462-9 do cargo de Enfermeiro 40 horas, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, retroativo a 13 de junho de 
2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 10242/2014, no qual analisa o 
pedido de exoneração do (a) servidor (a), resolve:

EXONERAR a pedido, CATIANE LOPES DA SILVA 
SANTANA, cadastro nº 60419-3 do cargo de Enfermeiro 30 
horas, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, 
retroativo a 01 de julho de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.10761/2014.

 
RESOLVE

Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
LUCIANA DOS ANJOS PORTELA, cadastro 60.778-3 
ocupante do cargo de Assistente Social da Estrutura da 
Secretaria da Saúde– de 30 para 40 horas semanais, a partir 
da data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 11362/2013, 
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RESOLVE

 
RETORNAR a carga horária de trabalho do servidor 
GEOVANNE MATOS DA SILVA, cadastro nº. 62.768-8, 
ocupante do cargo de Odontólogo da estrutura da Secretaria 
da Saúde– SESAU –, de 40 horas semanais para 20 horas 
semanais, a partir da data de publicação deste decreto.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.09163/2014.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
WINDSON JOSE DE MEIRELLES, cadastro 8369-0 
ocupante do cargo de Guarda Municipal da Estrutura da 
Secretária da Fazenda – SEFAZ - de 30 para 40 horas 
semanais, a partir da data da  publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA

DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.10753/2014.

RESOLVE

Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
LENICE OLIVEIRA DE CARVALHO, cadastro 9923-3 
ocupante do cargo de Enfermeira da Estrutura da Secretaria 
da Saúde– de 30 para 40 horas semanais, a partir da data da 
publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

                   LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº 11197/2014.

RESOLVE
 

Conceder a extensão de carga horária para o servidor 
CLAUDIO MAURICIO RODRIGUES COELHO, cadastro 
63.507-5 ocupante do cargo de Assistente Administrativo da 
Estrutura da Secretaria da Administração – SECAD – de 30 
para 40 horas semanais, a partir da data da publicação deste 
decreto.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

  LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS           
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.09585/2014.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
EUNICE JESUS DOS SANTOS, cadastro 60.302-2 
ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem da Estrutura 
da Secretaria da Saúde–SESAU de 30 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste decreto.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
                         LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.11750/2014.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para o servidor 
CLAUDIA DE SOUZA ESTRELA, cadastro 63.352-2 
ocupante do cargo de Arquivologista da Estrutura da 
Controladoria Geral do Município – CGM – de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
decreto.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS                   
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.11837/2014.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para o servidor 
TIAGO MASCARENHAS ARAUJO, cadastro 63.549-1 
ocupante do cargo de Gestor de Políticas Públicas da 
Estrutura da Controladoria Geral do Município – CGM – de 
30 para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

  
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS                      

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
22035/2013, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor (a) ROZIMERY OLIVEIRA SALVADOR, cadastro: 
3002-9, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a 
partir de 01 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
01986/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E
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Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor (a) DINA ISABELA MACEDO DE OLIVEIRA, 
cadastro: 61.272-4, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas 
semanais, a partir de 01 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
03200/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) MARIA ROSANA SANTOS CAMPOS, 
cadastro: 2672-5, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento 
Social – SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas 
semanais, a partir de 01 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 

Município e Lei Municipal de nº 407/1998.

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
05893/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) MARIZE DA SILVA DOS SANTOS, cadastro: 
787-7, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES -, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, 
a partir de 01 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
05260/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) JESSICA SANTOS SILVA  , cadastro: 9898-0, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria da Saúde - SESAU de 30 (trinta) para 40 
(quarenta) horas semanais, a partir de 01 de setembro de 
2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 



CAMAÇARI, EM 26 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
11300/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) LUCIVAL DA SILVA SANTOS, cadastro: 
62.598-9, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria da Saúde - SESAU de 30 (trinta) 
para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01 de 
setembro de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

Administração Pública;

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
03400/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor (a) PEDRO ANCELMO MASCARENHAS 
BARREIROS JUNIOR, cadastro: 60.875-9, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
de Desenvolvimento Social – SEDES -, de 30 (trinta) para 40 
(quarenta) horas semanais, a partir de 01 de setembro de 
2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART  DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
09644/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) JOSE DA PAZ SOUZA DOS SANTOS , 
cadastro: 1238-2, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Saúde - SESAU 
de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 
01 de setembro de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
09997/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) ANA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS , 
cadastro: 61.640-7, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Saúde - SESAU 
de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 
01 de setembro de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 26 DE AGOSTO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
08329/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho;

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) JANICE FRANCA DE JESUS, cadastro: 
62.250-9, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria da Saúde - SESAU de 30 (trinta) 
para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 01 de 
setembro de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo 
nº22990/2013, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho,

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) ELTON SANTANA DA PAZ, cadastro: 60.732-7, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria do Governo - SEGOV, de 30 (trinta) para 40 
(quarenta) horas semanais, a partir de 01 de setembro de 
2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE SETEMBRO DE 2014

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

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

CONSIDERANDO a análise do processo administrativo nº. 
11156/2014, o qual se verificou a possibilidade jurídica da 
mudança definitiva da jornada de trabalho,

R E S O L V E

Ampliar em caráter definitivo a jornada de trabalho do(a) 
servidor(a) JACIARA TEIXEIRA DE JESUS SILVA, 
cadastro: 61.320-9, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Administração - 
SECAD, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, a 
partir de 01 de setembro de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 10403/2014, 

RESOLVE
 
RETORNAR a carga horária de trabalho do servidor FELIPE 
PEREIRA FREITAS PINHEIRO, cadastro nº. 62.651-7, 
ocupante do cargo de Gestor de Políticas Públicas da 
estrutura da Secretaria da Administração – SECAD –, de 40 
horas semanais para 30 horas semanais, retroativo a 01 de 
julho de 2014.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 2014.

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

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 

407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
15002/2013, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR o servidor CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, 
cadastro: 60089-8, ocupante do cargo de Técnico em 
Enfermagem, lotado na Secretaria da Saúde – SESAU, em 
27 de agosto de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

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

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo 
nº.02552/2010, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora EDNALVA TAVARES DE 
MENDONÇA TELINHOS PEREIRA, cadastro: 60327-8, 
ocupante do cargo de Professor I, lotada na Secretaria da 
Educação – SEDUC, em 05 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

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

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo 
nº.11467/2011, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora ENEIDA PATRICIA SOUSA 
SANTOS, cadastro: 8525-6, ocupante do cargo de 
Professor I, lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, em 
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05 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE SETEMBRO DE 2014.

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

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo 
nº.07070/2009, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora MARLENE SANTOS cadastro: 7741-
5, ocupante do cargo de Professora IV,lotada na Secretaria 
da Educação-SEDUC, em 05 de setembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2014
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença  sem  Vencimentos 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. 07123/2014.

R E S O L V E

Conceder a servidora JULIANA LIMA COSTA, cadastro n.° 
61498-0, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, 
lotada na Secretaria da Educação - SEDUC, licença sem 
vencimentos pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir de 01 de setembro de 2014.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

    LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS    
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2014
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem  Vencimentos 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. 08671/2014.

R E S O L V E

Conceder a servidora DJALMIRA RAMOS DOS SANTOS 
CELESTINO, cadastro n.° 61717-6, ocupante do cargo de 
Agente de Combate às Endemias, lotada na Secretaria da 
Saúde - SESAU, licença sem vencimentos pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, a partir de 01 de setembro de 
2014.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
 SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
 SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2014
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença  sem  Vencimentos 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. 06155/2014.

R E S O L V E

Suspender a licença sem vencimentos prorrogada através 
do Decreto Municipal de 28 de novembro de 2013, ao 
servidor DEVSON MARINHO LUZ, cadastro n.° 8871-5, 
ocupante do cargo de Professor II, lotado na Secretaria da 
Educação - SEDUC, a partir de 09 de abril de 2014. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE AGOSTO DE 2014.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 15 DE AGOSTO DE 2014
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem  Vencimentos 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. 04777/2014.

R E S O L V E

Prorrogar a Licença sem Vencimentos concedida através 
do decreto de 13 de agosto de 2012, a pedido da servidora 
THAIANE RODRIGUES AGUIAR, cadastro n.° 60127-0, 
ocupante do cargo de Odontólogo, lotada na Secretaria da 
Saúde / SESAU pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a 
partir de 01 de setembro de 2014.    

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO DE 2013.

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

CONSIDERANDO o não comparecimento do candidato (a) 
nomeado (a) pelo Decreto com data de 15 de outubro de 
2013, no prazo previsto no art. 12, § 3º da Lei Municipal nº. 
407/1998 e no Item 12.5 do Edital do Concurso Público de 
nº. 001/2007, e informações constantes do processo 
administrativo de nº 22595/2013 resolve:

REVOGAR a nomeação, do candidato (a) VANESSA DE 
CARVALHO ALMEIDA, identidade nº 11721571 62– 
SSP/BA nomeado (a) para o cargo de Enfermeiro - PSF, da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, desclassificando-o (a) do 
certame nos termos do aludido Edital.

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

 
       

PORTARIA N° 005/2014
DE 25 DE AGOSTO DE 2014

    

Dispõe sobre o afastamento pelo período de 03 
(três) meses ao servidor municipal ocupante de 
cargo de provimento efetivo para concorrer ao 
Pleito Eleitoral de 2014, sem prejuízo de sua 
remuneração.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e,

-        considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do beneficio conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo n°. 10245/2014,

R E S O L V E

AFASTAR o servidor JOÃO ALMEIDA CALDAS, matrícula 
2991-6, ocupante do cargo de Agente de Suporte 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria da Educação / 
SEDUC, pelo período de 03 (três) meses, a partir de 07 de 
julho de 2014, sem prejuízo de sua remuneração, em virtude 
do mesmo concorrer ao Pleito Eleitoral de 2014, para o 
cargo de Deputado Estadual, nos termos da Lei 
Complementar nº. 64/90.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 102/2014
DE 28 DE AGOSTO DE 2014
    
Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos servidores municipais de 
Camaçari.

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

Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias 
referentes aos períodos de gozo conforme anexo:

PÁGINA 23PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



PÁGINA 24 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE AGOSTO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 263/2014
DE 19 DE JULHO DE 2014           

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-   Prêmio a Servidor Municipal                      

                                                          

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 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 nº 15263/2013.

                            RESOLVE

Retificar o decreto de 10 de julho de 2014 o qual concedeu 
Licença Premio ao (a) servidor (a) AGNALDO GONÇALVES 
DOS SANTOS, matricula 2526-5, ocupante do cargo de 
FISCAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, lotado na 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - SESP, onde se 
lê: a partir de 01 de Agosto de 2014, leia-se 01 de Setembro 
de 2014. 

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE AGOSTO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ ELISIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PUBLICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2014
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007

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°  001949-
10.2012.8.05.0039 convoca o candidato SÉRGIO 
ANTONIO REIS MENDES, habilitado para o cargo de 
Odontólogo, para comparecer na Rua Francisco 
Drumond n° 391 Ed. Alzira Dias - 1° andar – Centro – 
Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba) nos dias  10, 11, 12, 
15 e 16 de setembro de 2014, das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00 para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: carteira de identidade, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
diploma ou histórico de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação 
ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo 
masculino), PIS/PASEP, certidão de antecedentes criminais, 
duas fotos 3 x 4, certidão de nascimento de filhos (menores 
de 14 anos), comprovante de residência, participar de 
desempate, quando for o caso, realizar exames médicos e 
psicológicos. Estas etapas são de caráter eliminatório 
conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

CONVOCADO:

Nº.  Nome        Insc.       Class.
01 SÉRGIO ANTONIO REIS MENDES  085478        65º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r í odo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2007. 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 05/09/2014
              
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão devidamente 
retificados no momento da convocação de nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 03 DE SETEMBRO DE 2014.
.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 298/2014
SERVIDOR: Helenita Nascimento Batista
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CADASTRO: 6218-1    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 20/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Setembro de 2014

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Fernanda Capinan C. Santos
CADASTRO: 62406-4      Lotação: SECAD
FUNÇÃO:  Assistente Administrativo  Nível  I-B
Para  Assistente Administrativo   Nível II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DATA: retroativo a 06 de maio de 2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Data: 16/09/2014

Horário: 12:00

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

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Recurso nº                     386/2014
Processo nº             11005/2013
Recorrente:                           Walter Ney Oliveira Lima
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:Impugnação de Lançamento de Impostos e Taxas

Recurso nº                     387/2014
Processo nº            13752/2012
Recorrente:                                     Fritz Zehnle Junior
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:                                    Baixa de Débitos do ISS

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro
Recurso nº                     276/2014
Processo nº            22388/2013
Recorrente:                               Joanice Almeida Teles
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:          Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                     277/2014
Processo nº            12110/2012
Recorrente:                       Gerson dos Santos Morais
Recorrido:                                         Junta de Julgamento

Assunto:         Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                     278/2014
Processo nº            03605/2014
Recorrente:                      Carmelina Pereira de Souza
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:          Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                     284/2014
Processo nº           05290/2013
Recorrente:                               Elvis Pimentel Santos
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                 Baixa de Inscrição Mobiliária

Recurso nº                     347/2014
Processo nº            10068/2011
Recorrente:                               Roque Lopes da Cruz
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:          Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Recurso nº                    348/2014
Processo nº           01260/2014
Recorrente:                           Nilton Ramos de Freitas
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                    Baixa de Inscrição

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso nº                     382/2014
Processo nº            08182/2011
Recorrente:                            José Nascimento Irmão
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                     Cancelamento de Tributo

Recurso nº                    383/2014
Processo nº           24203/2012
Recorrente:                    Manoel Maturino dos Santos 
Recorrido:                                        Junta de Julgamento
Assunto:            Revisão de Calculos de impostos e Taxas

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso:              378/2014
Processo nº           09674/2011
Recorrente:                                         Wilson da Silva
Recorrido:                                      Junta de Julgamento
Assunto:                                             Revisão

Recurso:              379/2014
Processo nº            12956/2012
Recorrente:                                             Zulmira Lima
Recorrido:                                        Junta de Julgamento
Assunto:                                                   Revisão

Camaçari – BA, 11 de setembro de 2014.

Dalton Cavalcante Reis        Edinalva Farias da Silva
  Presidente do Conselho Secretária do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Data: 18/09/2014

Horário: 12:00

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

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Recurso nº                   388/2014
Processo nº           02929/2014
Recorrente:                  José Esmer Borges de Barros
Recorrido:                                        Junta de Julgamento
Assunto:                                     Baixa de Débitos do ISS

Recurso nº                     389/2014
Processo nº           05405/2012
Recorrente:                                       Albina Brito Silva
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                    Revisão do Imovel

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro
Saneamento nº               255/2014
Auto de Infração nº            52402/2014
Interessado:         Ação Comunicação e Marketing Ltda
Recorrente:                                 Junta de Julgamento
Assunto:    Penalidade Fixa
Autuante:     Marcos A. Alves Sobral

Recurso nº                    259/2014
Processo nº           24009/2012
Recorrente:       Sindicato do Grupo Fisco da Prefeitura de     
Camaçari
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:                                  Baixa de Inscrição Municipal

Recurso nº                     341/2014
Processo nº             11745/2009
Recorrente:                      Rui Jones Cerqueira 
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                    Cancelamento de Inscrição

Recurso nº                     342/2014
Processo nº            15751/2009
Recorrente:                    Jackson da Silveira Palmeira
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                   Cancelamento de Inscrição

Recurso nº                     343/2014
Processo nº            11000/2010
Recorrente:                           Celso Luiz Pinto da Silva
Recorrido:                                        Junta de Julgamento
Assunto:                                    Cancelamento de Tributo

Recurso nº                     344/2014
Processo nº             13711/2013
Recorrente:                                Cesar Augusto Pavan
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:                                   Cancelamento de Tributo

Recurso nº                     345/2014
Processo nº            14590/2013
Recorrente:                       Alice Maria Goes Ito Rocha

Recorrido:                                            Junta de Julgamento
Assunto:                                  Cancelamento de Tributo

Recurso nº                      346/2014
Processo nº                          21374/2011
Recorrente:             Nelson Dunningham de Morais Ramos
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:                                Cancelamento de Tributo

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos Lima 
Recurso nº                      384/2014
Processo nº            23914/2013
Recorrente:  Maria das Graças da Silva Santos            
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:             Revisão de Calculos de impostos e Taxas

Recurso nº                    385/2014
Processo nº           24655/2012
Recorrente:        Paulino de Cerqueira             
Recorrido:                                        Junta de Julgamento
Assunto:             Revisão de Calculos de impostos e Taxas

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso:               380/2014
Processo nº             18954/2013
Recorrente:                          Osmar dos Santos Magro
Recorrido:                                          Junta de Julgamento
Assunto:             Revisão de Calculos de impostos e Taxas

Recurso:               381/2014
Processo nº            08788/2012
Recorrente:                 Jose Milton Silva da Conceição
Recorrido:                                         Junta de Julgamento
Assunto:           Revisão de Calculos de impostos e Taxas

Camaçari – BA, 11 de setembro de 2014.

Dalton Cavalcante Reis        Edinalva Farias da Silva
   Presidente do Conselho           Secretária do Conselho

PORTARIA Nº 111/2014
DE 15 DE AGOSTO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Nº 5.766/2014, de 02 de abril de 
2014, 

RESOLVE:
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Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa MRV Engenharia 
e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
08.343.492/0001-20, com sede na Avenida Raja Gabaglia, 
3°andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, para 
implantação de um empreendimento, denominado 
"CONDOMINIO SUN CASTLE", do tipo urbanização 
integrada, destinado ao Programa do Governo Federal, 
Minha Casa Minha Vida, no local denominado Sítio de Assis, 
s/n, Distrito de Abrantes, Camaçari - BA, inserido na Zona de 
Expansão Controlada - ZEC 4, da Macrozona Urbana - Catu 
de Abrantes AB. ZU - 2, conforme PDDU, Lei Municipal Nº 
866, de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento é 
composto de 600 unidades habitacionais do tipo 
apartamento, distribuídos em 12 blocos, área de lazer com 
salão de festas, espaço gourmet e salão de jogos, quadra de 
esportes, piscina e vestiário, parque infantil, guarita, central 
de gás, depósito de lixo, subestação e estacionamento com 
600 vagas, sendo a área total  de 23.968,18; área total 
construída de 29.706.83m²; área ocupada de 6.218,35m²; 
área permeável de 11.886,46m²; área verde interna de 
5.195,66m²; área de sistema viário de 10.760,73m²; 
coeficiente de aproveitamento de 1,08; taxa de ocupação de 
26,00%, taxa de permeabilidade de 50,00%. Esta Licença 
está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de construção 
civil: a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos 
de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d) atender o estabelecido na 
Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto 
à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos, 
somente com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; g) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual - EPI, aos funcionários 
da obra, conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, 
do Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo 
com termo de referência de arborização urbana; b) 
programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; c) 
apresentar, no prazo de noventa dias, o projeto aprovado 
pela EMBASA, para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; III - apresentar, no 
prazo de noventa dias, o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT; IV - apresentar, no prazo de cento e vinte dias, 
Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de 

Defesa Civil do município;  V - implantar de imediato placas 
de sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário;  VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - 
apresentar à CMA/SEDUR, no prazo de trinta dias, relatório 
conclusivo dos condicionantes estabelecidos na ASV; VIII - 
apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de água, 
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 e  construção de estruturas ou realização de obras 
em mananciais; IX - garantir a estanqueidade das unidades 
que compõem o sistema de esgotamento sanitário; X - 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, conforme 
estabelece a legislação vigente; XI - executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com Acompanhamento 
Técnico da Obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; XII - atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida por esta SEDUR; XIII - 
apresentar no prazo de sessenta dias, solução técnica para 
a drenagem das águas pluviais, em relação ao corpo hídrico 
receptor; XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008.

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

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos o cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidas disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA.
 
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LUCIA  BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 112/2014
DE 20 DE AGOSTO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
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Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Nº 07.274/2014, de 05 de maio 
de 2014, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa, JUBS SERVICE 
LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 08.949.436/0001-33, na 
Rua D, s/n, POLOPLAST, Camaçari-BA, para fabricação e 
recuperação de artefatos de material plástico para usos 
industriais, numa área de 7.814,03 m², nas coordenadas P1: 
576.020; 8.596.599; P2: 576. 007; 8.596.657, inserida na 
Zona de Transformação, Comércio e Serviços - ZTCS, da 
Macrozona Urbana CA-ZU.1 - Distrito Sede, Camaçari-BA, 
conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a área de produção de acordo com 
o projeto apresentado a este órgão, devendo a empresa 
atuar sempre de forma preventiva, em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
soluções baseadas em tecnologias limpas; II - implantar 
Programa de Educação Ambiental - PEA para os 
funcionários da empresa, contemplando: a) regras básicas 
de segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, como medida 
de proteção à saúde; c) minimização de resíduos 
considerando reuso e reciclagem; d) treinamento para 
situação de emergência; III - Direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a norma técnica NBR - 7229 da ABNT; IV - manter em 
seus arquivos documentação comprobatória do serviço de 
limpeza; V - implantar e manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 
conforme estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 
do Ministério do Trabalho e Emprego; VI - realizar 
treinamento com os funcionários para situações de 
emergência; VII - implantar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – PGRS, conforme apresentado à 
CMA/SEDUR; VIII - destinar todos os resíduos 
(equipamentos defeituosos, estopas, lâmpadas 
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos 
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos), para unidade de reaproveitamento ou 
reciclagem devidamente licenciadas; IX - armazenar 
temporariamente os resíduos sólidos em área reservada, 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizado com a classe do resíduo, atender aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento classe I; 
X - encaminhar os resíduos, classe I e classe II, para a 
destinação final em instalações com licença ambiental para 
tal fim; XI - implantar e manter atualizado o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, buscando sempre 
a redução do grau dos riscos; XII - fornecer obrigatoriamente 
aos funcionários, Equipamento de Proteção Individual - EPI  
adequado e compatível com o exercício de suas funções e 
fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-
6 do Ministério do trabalho e Emprego; XIII - comunicar de 
imediato à SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou 
ação resultante das atividades desenvolvidas que afetem 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 

influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XIV - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, 
de 03 de setembro de 2008.

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 113/2014
DE 20 DE AGOSTO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo, nº 21598/2012, de 12 de novembro 
de 2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 

válida pelo prazo de dois anos, à empresa GS Revendedora 

de Combustíveis LTDA. - ME, inscrita no CNPJ 

15.681.213/0001 - 01, com sede na Estrada do Coco, BA 

0,99, Km 34, Barra do Jacuípe nas coordenadas UTM: P1. 

5 9 4 8 1 5 , 8 5 9 6 3 4 2 ;  P 2 .  5 9 4 7 8 6 , 8 5 9 6 3 1 2 ;  P 3  

594793,8596356; inserida na MACROZONA: MG-ZU. 2 - 

Guarajuba, na Zona de Ocupação Consolidada - ZOCON 4, 

Distrito Guarajuba, Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei 
º Municipal n 866, de 11 de janeiro de 2008, para implantar a 

atividade de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes (gasolina, etanol, diesel e lubrificantes), para 

veículos automotores, com movimentação mensal estimada 

em até 60m³, distribuídos em três tanques jaquetados. O 
² empreendimento possui área total de 1.000,00m e é 

composto de um módulo administrativo e comercial com 
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dois pavimentos e um módulo para as bombas de 

abastecimento de combustível. Esta licença está sendo 

concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente e 

dos seguintes condicionantes I - operar o empreendimento 

conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - 

realizar a caracterização dos efluentes destinados às caixas 

separadoras água-óleo em dois pontos, cada uma, antes e 

depois do tratamento; III - monitorar os efluentes, utilizando 

os parâmetros, pH, DQO, óleos, graxas e sólidos em 

suspensão; IV - apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, 

os resultados das análises realizadas, contemplando 

cálculos de eficiência de remoção de poluentes da caixa 

separadora, além de conclusões e recomendações 

referentes aos parâmetros analisados; V - encaminhar as 

águas da lavagem de veículos para caixa separadora água e 

óleo; VI - encaminhar o esgoto doméstico para fossa séptica 

com sumidouro, de acordo com a NBR 7229 ABNT; VII - 

manter em seus arquivos a documentação comprobatória 

do serviço de manutenção da fossa; VIII - armazenar o óleo 

queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 

recipiente disposto em área pavimentada e coberta e, 

posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 

licenciada, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 

N° 362/05; IX - manter em seus arquivos, à disposição da 

fiscalização, documentação comprobatória do destino do 

óleo queimado; X – apresentar, no prazo de 60 dias, Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, com as 

soluções de gestão para equipamentos eletrônicos 

defeituosos, estopas usadas, lâmpadas fluorescentes 

queimadas, papel de escritório, oleosos gerados na 

manutenção/lubrificação de equipamentos, além de 

informações quanto à quantidade, classe, local de geração, 

acondicionamento/armazenamento e destinação final de 

cada um deles; XI - armazenar os resíduos sólidos, isentos 

de óleo ou produtos químicos, em recipientes fechados, em 

área coberta, encaminhando-os para coleta do serviço de 

limpeza pública municipal, sendo proibida a sua queima ou 

disposição aleatória; XII - promover previamente ao 

descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o 

completo escoamento dos resíduos, através de perfuração e 

deformação, impossibilitando a sua reutilização; XIII – 

apresentar, no prazo de 90 dias, para a aprovação da 

CMA/SEDUR, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PPRA; XIV - apresentar as notas fiscais de compra dos 

tanques de armazenamento, inclusive do tanque de óleo 

queimado; XV - manter atualizado e em local visível, de fácil 

acesso, os relatórios de manutenção preventiva dos 

equipamentos, inspeção da integridade física e 

estanqueidade de armazenamento e o plano de 

contingência para situações de perigo e emergências; XVI - 

manter em condições adequadas de funcionamento, os 

equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 

vazamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 

subterrâneos, de acordo com  as  Normas Técnicas  da  

ABNT; XVII - instalar  e  operar adequadamente as caixas 

separadoras água e óleo, nas áreas de abastecimentos, 

lavagens de veículos e troca de óleo; XVIII - o óleo retido e 

coletado periodicamente deverá ser enviando para 

unidades de re-refino por empresas com Licença Ambiental 

e credenciadas pela ANP; XIX - informar imediatamente à 

SEDUR, quando da ocorrência de vazamentos, 

promovendo a remediação de toda a área contaminada; XX - 

realizar apenas descarga selada, nas operações de 

transferência de combustíveis dos caminhões para os 

tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 

permanentemente l impas e secas, bombeando 

imediatamente para os tanques o combustível que 

eventualmente derramar, quando do descarregamento; XXI 

- dispor cópia do Plano de Emergência, em local visível e de 

fácil acesso, para fins de fiscalização, no caso de situação 

de risco; XXII - realizar treinamento específico com os 

funcionários, para procedimentos em caso de situações 

emergenciais; XXIII - manter a SEDUR atualizada quanto às 

alterações de consumo de água e energia elétrica, com a 

apresentação das cartas de viabi l idades das 

concessionárias responsáveis; XXIV - comunicar 

imediatamente à SEDUR, quanto à ocorrência de 

vazamentos ou acidentes, promovendo a remediação das 

áreas contaminadas; XXV - requerer previamente à SEDUR, 

a competente licença para alteração que venha a ocorrer no 

projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, 

de 03 de setembro 2008.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 

ambienta l ,  de competência da Secretar ia de 

Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 

interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 

instâncias, no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 

couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias dos 

documentos, relativos ao cumprimento dos condicionantes 

acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 

SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente – SISMUMA. 

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

publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ

COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 114 / 2014
DE 22 DE AGOSTO DE 2014
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A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, 
de 29 de janeiro de 2010, e Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo Nº 19.338/2013, 
de 09 de outubro de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI, inscrita no CNPJ sob Nº 14.109.973/0001-
80, com sede na Rua Francisco Drumonnd, s/n, Centro 
Administrativo de Camaçari, para a implantação do Projeto 
de Requalificação Urbana início da Avenida Beira Mar, 
(conexão com a Rua Direta de Jauá), inserida na Zona de 
Ocupação Consolidada - ZOCON 4, AB-ZU.5, Abrantes, 
Camaçari-BA, conforme PDDU, Lei Municipal nº 866, de 11 
de janeiro de 2008. O projeto de urbanização compreende a 
execução de 12,230m² de pavimentação do calçadão em 
piso intertravado; implantação de academia ao ar livre, 
adulto e infantil; oito módulos comerciais de 108m², com 
duas barracas geminadas; quatro quiosques destinados à 
baiana de acarajé e vendedor de coco de 20,00m². Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - adotar 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, através das seguintes ações: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica no canteiro de obras para serem coletados pela 
empresa, Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC; b) 
coletar e promover a separação sistemática do entulho 
gerado na obra e destiná-lo para uma unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC; c) selecionar e reaproveitar os Resíduo da 
Construção Civil – RCC classe A e material de demolição, 
para a execução de camadas de pavimentação - 
Procedimentos (ABNT, 2004) em estacionamentos e 
passeios, conforme NBR 15.115/2004 - Agregados 
Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil - 
Execução de Camadas de Pavimentação - Procedimentos 
(ABNT, 2004); d) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciadas; e) 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; f) utilizar veículos e/ou 
equipamentos que estejam atendendo as normas técnicas e 
padrões de emissão de gases e particulados;  II - formar 
barreiras de contenção ao longo da margem da praia, para 
evitar carreamento de sedimentos pelas águas pluviais; III - 
é proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
em corpos d'água, e em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e secundariamente a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 307, de 05 de 
julho de 2002; IV - adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas; V - implantar de imediato placas de 
sinalização e advertência, para alertar, quanto ao tráfego de 
máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário; VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII -

 

 

 

executar o projeto com Acompanhamento Técnico da Obra - 
ATO, para garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; VIII - cumprir o disposto na Norma 
Regulamentadora - NR-18, que trata das Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil; IX - 
fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, aos funcionários da obra, 
conforme NR N° 006/78 do Ministério do Trabalho; X - 
remover, na conclusão do empreendimento, todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; XI - apresentar para aprovação 
da SEDUR: a) projeto paisagístico da área de intervenção, 
do Programa de Requalificação Urbana da Orla de Jauá, 
priorizando a arborização e proteção das áreas de 
intervenção com risco de erosão através do plantio de 
espécies nativas do bioma Mata Atlântica; b) Programa de 
Educação Ambiental - PEA, voltado para os funcionários da 
obra, com ênfase na gestão racional dos resíduos, oriundos 
das atividades desenvolvidas na obra; XII - apresentar, 
antes do início das obras de implantação do 
empreendimento: a) outorga, emitida pelo Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA do Estado da Bahia, 
em caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente e/ou águas pluviais em corpo 
hídrico; construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais; b) projeto executivo de drenagem de águas 
pluviais e de esgotamento sanitário; XIII - Não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente - APP, conforme 
estabelece a legislação vigente; XIV - atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XV -  requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008.
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de  competênc ia  da Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

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

Art. 4.º Estabelecer que o projeto ora licenciado, tem por 
finalidade o cumprimento das obrigações contidas no Termo 
de Compromisso e Ajustamento de Conduta, firmado pelo 
Município de Camaçari - BA, perante a União, representada 
pela Advocacia Geral da União - AGU e pela 
Superintendência do Patrimônio da União - SPU, esta última 
por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União 
- SPU na Bahia - SPU/BA e perante ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, em 22 
de setembro de 2009, para a retirada completa das 
construções situadas em área de praia marítima. 

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE AGOSTO DE 2014.
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ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 115 / 2014
DE 20 DE AGOSTO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 6.551/2014, de 22 de abril de 
2014, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa, JOTANUNES 
CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob Nº 
16.202.491/0001-93, com sede na Avenida Maranhão, n° 
940, Siqueira Campos, Aracaju - SE, para a implantação de 
um empreendimento do tipo urbanização integrada, na 
Avenida Concêntrica, s/n°, Camaçari de Dentro, Camaçari-
BA, entre as Coordenadas UTM P1: 572.458W, 8.595.999S; 
P2: 572.419W, 8.596.147S, inserida na Zona de Ocupação 
Consolidada – ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1 – Distrito 
Sede, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008. O empreendimento possui área total de 27.601,55 m² 
e é composto de 540 unidades, do tipo apartamento, 
distribuídos em 27 torres com 05 pavimentos, 
estacionamento com 270 vagas, área de lazer, com salão de 
festas, parque infantil e quiosque, depósito de lixo e Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE, sendo a área líquida do 
empreendimento de 23.449,69 m²; área de domínio público 
de 21.727,79 m²; área verde com 5.666,54 m²; área de 
sistema viário de 5.715,26 m²; área destinada à Estação de 
Tratamento de Esgoto – ETE/casa de lixo/estacionamento 
de 3.587,58 m²; Área de Preservação Permanente – APP de 
4.151,86 m²; área institucional de 604,21 m²; área total 
construída de 26.915,38 m²; área total ocupada de 5.663,60 
m²; área total permeável de 9.929,98 m²; coeficiente de 
aproveitamento de 1,14; taxa de permeabilidade de 36%. 
Esta portaria está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações, de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obras, para serem coletados pela Limpeza 
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido na Resolução 
CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto à redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; 
e) instalar adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 

doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente com 
empresas certificadas; f) destinar o efluente doméstico 
coletado, somente para unidades de tratamento licenciada; 
g) adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual - EPI, aos funcionários 
da obra, conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, 
do Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo 
com termo de referência de arborização urbana; b) 
programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; c) 
apresentar, no prazo de noventa dias, o projeto aprovado 
pela EMBASA, para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; III - apresentar, no 
prazo de noventa dias, o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT; IV -  apresentar, no prazo de cento e vinte dias, 
Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de 
Defesa Civil do Município; V - implantar de imediato placas 
de sinalização e advertência, para alertar quanto ao tráfego 
de máquinas e veículos pesados, em pontos estratégicos, 
dentro e fora da área de trabalho, principalmente nas 
interações do sistema viário;  VI - manter os dispositivos de 
sinalização em perfeito estado de conservação; VII - obter, 
no prazo de noventa dias, a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto à supressão de 
vegetação; VIII - apresentar, no prazo de noventa dias, 
outorga de água, 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 e  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; IX - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; X - 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, conforme estabelece a legislação vigente; XI - 
executar os projetos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais, 
com acompanhamento técnico da obra - ATO, visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; XII 
- atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia – AOP de Projeto, nº 042/2014, 
de 14 de abril de 2014, emitida através do Processo nº 
0.1966/2014, de 30 de janeiro de 2014, por esta SEDUR; XIII 
- requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de  competênc ia  da Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 
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Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 116/2014
DE 25 DE AGOSTO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de novembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo Nº 0.382/2014, de 10 de janeiro 
de 2014, 

RESOLVE:
 
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de dois anos, ao POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS GASOTO LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 
06.198.737/0001- 47, para a atividade de comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes (gasolina, etanol, diesel e 
lubrif icantes), para veículos automotores, com 
movimentação mensal estimada em até 60,00 m³ mais GNV 
ou GNC, numa área total de 4.370 m², na Via Parafuso, km 
16, Quadra 40, Lote 4 e 5, s/n, Loteamento Limoeiro, 
Camaçari-BA, nas coordenadas geográficas em décimo de 
grau Lat./Long.: -12° 42' 28,9” S / -38° 18' 18,0'' W. Esta 
licença está sendo concedida, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar 
o empreendimento conforme o disposto nas Normas 
Técnicas da ABNT; II - realizar a caracterização dos 
efluentes destinados às caixas separadoras água-óleo em 
dois pontos, cada uma, antes e depois do tratamento; III - 
monitorar os efluentes utilizando os parâmetros, pH, DQO, 
óleos, graxas e sólidos em suspensão; IV - apresentar 
semestralmente à CMA/SEDUR, os resultados das análises 
realizadas, contemplando cálculos de eficiência de remoção 
de poluentes da caixa separadora, além de conclusões e 
recomendações referentes aos parâmetros analisados; V - 
encaminhar as águas da lavagem de veículos para caixa 
separadora água e óleo; VI - Encaminhar o esgoto 
doméstico para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a NBR 7229 ABNT; VII -  manter em seus arquivos a 
documentação comprobatória do serviço de manutenção da 
fossa; VIII - armazenar o óleo queimado em tanque 
subterrâneo estanque ou em recipiente disposto em área 
pavimentada e coberta e posteriormente, encaminhá-lo para 
empresa de refino licenciada, conforme estabelecido na 
Resolução CONAMA N° 362/05; IX - manter em seus 

arquivos, à disposição da fiscalização, documentação 
comprobatória do destino do óleo queimado; X - apresentar 
no prazo de 60 dias, Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos - PGRS, com as soluções de gestão para 
equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas usadas, 
lâmpadas fluorescentes queimadas, papel de escritório, 
oleosos gerados na manutenção/lubrificação de 
equipamentos, além de informações quanto a quantidade, 
c lasse ,  loca l  de  geração ,  acond ic ionamento  
/armazenamento e destinação final de cada um deles; XI - 
armazenar os resíduos sólidos, isentos de óleo ou produtos 
químicos, em recipientes fechados, em área coberta, 
encaminhando-os para coleta do serviço de limpeza pública 
municipal, sendo proibido a queima ou disposição aleatória; 
XII - promover previamente ao descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento dos 
resíduos, através de perfuração e amassamento, 
impossibilitando a sua reutilização; XIII - apresentar no 
prazo de 90 dias, para a aprovação da CMA/SEDUR, Plano 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; XIV - 
apresentar as notas fiscais de compra dos tanques de 
armazenamento, inclusive do tanque  de óleo queimado; XV 
- manter atualizado e em local visível de fácil acesso, os 
relatórios de manutenção preventiva dos equipamentos, 
inspeção da integridade física e estanqueidade de 
armazenamento e o plano de contingência para situações 
de perigo e emergências; XVI - manter em condições 
adequadas de funcionamento, os equipamentos e sistemas 
de detecção e proteção cont ra  vazamentos,  
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações, de acordo com as Normas Técnicas da ABNT; 
XVII - instalar e operar adequadamente caixas separadoras 
água e óleo, nas áreas de abastecimentos, lavagens de 
veículos e troca de óleo; XVIII - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviando para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela ANP; 
XIX - informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação de 
toda a área contaminada; XX - realizar apenas descarga 
selada, nas operações de transferência de combustíveis dos 
caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo as 
câmaras de contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o combustível 
que eventualmente derramar quando do descarregamento; 
XXI - dispor cópia do Plano de Emergência, em local visível e 
de fácil acesso, para fins de fiscalização e no caso de 
situação de risco; XXII - realizar treinamento especifico com 
os funcionários, para procedimentos em caso de situações 
emergenciais; XXIII - requerer previamente à SEDUR a 
competente licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado. 
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l ,  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias, no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 118/2014
DE 28 DE AGOSTO DE 2014

“Retifica a Portaria de nº 055/2014, publicado 
no Diário Oficial do Município de nº 569 de 
24/05 a 30/05 de 2014, na forma que indica”. 

RESOLVE:

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 2° - A situação atual dos 
lotes está assim descrita:

LOTE 01

Este lote tem forma irregular, medindo 66,00m de frente para 
a Rua XI do Loteamento; 30,00m de fundo, limitando-se com 
o lote 03; 50,00m do lado direito, limitando-se com a linha de 
preamar; e, 50,00m do lado esquerdo, limitando-se com o 
Lote 02, perfazendo uma área de 1.500,00m². 

LOTE 02

Este lote tem forma regular, medindo 30,00m de frente para 
a Rua XI do Loteamento; 18,00m de fundo, limitando-se com 
o lote 03; 50,00m do lado direito limitando-se com o lote 01; 
e, 70,00m do lado esquerdo, limitando-se com a rua 
existente do Loteamento Enseada Praia da Espera, 
perfazendo uma área de 2.100,00m². 

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE  RESULTANTE 01A

Este lote é de forma irregular, resultante do remembramento 
dos lotes 01 e 02 da quadra “J” do Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria e possui 
96,00m de frente para a Rua do XI; 48,00m de fundo, 
limitando-se com o lote 03; 70,00m do lado esquerdo 
limitando-se com o Loteamento Enseada Praia da Espera; e 
50,00m do lado direito limitando-se com a linha de preamar, 
perfazendo uma área de 3.600,00m².
 [...]”

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

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

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
11.255/2014, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

LOTE 01

Este lote tem forma regular, medindo 30,00m de frente para 
a Rua XI do Loteamento; 30,00m de fundo, limitando-se com 
o lote 03; 50,00m do lado direito, limitando-se com a linha de 
preamar; e, 50,00m do lado esquerdo, limitando-se com o 
Lote 02, perfazendo uma área de 1.500,00m². 

LOTE 02

 Este lote tem forma irregular, medindo 66,00m de frente 
para a Rua XI do Loteamento; 18,00m de fundo, limitando-se 
com o lote 03; 50,00m do lado direito limitando-se com o lote 
01; e 70,00m do lado esquerdo, limitando-se com a rua 
existente do Loteamento Enseada Praia da Espera, 
perfazendo uma área de 2.100,00m².

Art. 3° - Os Lotes ora remembrados ficam assim descritos e 
caracterizados:

LOTE RESULTANTE 01A

Este lote é de forma irregular, resultante do remembramento 
dos lotes 01 e 02 da Quadra “J” do Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria e possui 
96,00m de frente com a Rua do XI; 48,00m de fundo, 
limitando-se com o lote 03; e 70,00m do lado esquerdo 
limitando-se com a Rua existente do Loteamento Enseada 
Praia da Espera; 50,00m do lado direito limitando-se com a 
linha preamar, perfazendo uma área de 3.600,00m².

     [...]”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 28 DE AGOSTO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 0119 / 2014
DE 02 DE SETEMBRO DE 2014

RESOLVE:

Designar o Urbanista, Carlos Eduardo Simões de Sousa, 
matricula nº 063273-6, para responder de 08.09 a 
08.10.2014, pela Coordenadoria de Uso do Solo – COS, 
desta SEDUR, no afastamento da sua titular a Arquiteta 
Agda Silva Costa, matricula nº 7925-3, em férias 
regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 
2013/2014. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO DE 
2014.

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

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBAN

PORTARIA Nº. 031/2014
DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

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, com fundamento na Instrução 
Normativa nº 001/2013.

RESOLVE

Retornar a carga horária do servidor JOSÉ NILDO DA 
CRUZ, cadastro nº 8765-6, a pedido, na Função de 
Professor II – SEDUC, de 40 para 20 horas semanais, a 
partir de 01 de março de 2014.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE SETEMBRO DE 
2014.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 032/2014
DE 05 DE MAIO DE 2014

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando a necessidade de 
instituir COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO ao Contrato Nº: 
113/2014, formalizado com a empresa RODRIGUES E 
EDINGTON LTDA,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores JEANE GLEIDE PINHEIRO 
DE SOUZA, cadastro 39473-6, MARCUS VINICIUS DA 
SILVA SALDANHA, cadastro 3889-9 e MARCIO SILVA 
DAS NEVES, cadastro 8808-8, para, sob a presidência da 
primeira, compor uma COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 113/2014.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MAIO DE 2014.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº. 014/2014
DE10 DE SETEMBRO DE 2014

 

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, Lei 749/2006, e Lei 1.336/2014, e 

RESOLVE:

Art. 1º – Criar a Comissão Técnica para análise das 
Propostas de Técnica e Preço da Seleção Pública nº 
001/2014.

Art. 2º - Ficam designados os seguintes membros titulares:
I) ELBA BRITO GARCEZ DE SENA, Diretora, Matrícula 
nº. 9963;
II) ARNALDO DE SOUZA BRITO,  Assesso r  
Administrativo, Matrícula nº 671-5
III) RAFAELA ELAINE L. DE ALENCAR, Assessoria 
Jurídica, Matrícula nº. 38965-2;

Art. 3º - Ficam designados respectivamente os seguintes 
membros suplentes:
I) ILA GOMES DOS SANTOS SODRE, Enfermeira, 
Matricula nº. 60427;
II) SELENIZ IA DOS SANTOS DOS ANJOS,  
Coordenadora, matricula nº. 38036;
III) OSVALDINA COSTA MANZINI, Assist. Administrativo, 
Matricula nº 62014.

Art. 4º - A comissão terá como finalidade, analisar e emitir 
parecer da documentação apresentada pelas Organizações 
Sociais habilitadas no Município de Camaçari na área de 
Saúde, especificadamente, na pontuação das propostas 
de técnica e preço. 

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de assinatura, 
revogada as disposições em contrário.       
 

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 10 DE SETEMBRO DE 2014.

Vital Sampaio Neto
Secretário de Saúde
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PORTARIA N° 22/2014
DE 18 DE AGOSTO  DE 2014

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Considerar designado o servidor Davdson Coelho Ferreira, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 39107/D, cadastro 039743-9 
para fiscalizar a execução de contenções, enrocamentos 
marítimos e acabamentos para proteção da orla, no 
município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0065/2014, desde 1º de agosto de 2014.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 18 de 
agosto de 2014

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA N° 023/2014
DE 18 DE AGOSTO DE 2014

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Considerar designado o servidor Davdson Coelho Ferreira, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 39107/D, cadastro 039743-9 
para fiscalizar a execução de obras do programa de 
melhorias de estruturas urbanas, no município de Camaçari, 
Bahia, conforme contrato 0129/2014, desde 1º de agosto de 
2014.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 18 de 
Agosto de 2014

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA N° 024/2014
DE 21 DE AGOSTO DE  2014

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor José Roberto Larocca, Engenheiro Civil, 
CREA 26.029-D, cadastro 38974-3 para fiscalizar a 
obra/serviço de Confecção de redutor de velocidade, 
manutenção, conservação, recuperação de pavimentação 
em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), sede 
e orla, no município Camaçari, Bahia, conforme o contrato 
0209/2014.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 21 de 
Agosto de 2014

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA Nº 11  /2014
01 DE SETEMBRO/2014

O  S E C R E T Á R I O  D E  O R D E M  P Ú B L I C A  E  
SUSTENTABILIDADE, no uso das suas competências  e  
tendo em vista a necessidade de criação de Comissões  
com fins específicos voltados para fiscalizar, atestar e   gerir 
os contratos  de despesas:

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores, Erisvalter Cerqueira 
Machado de Souza Cad.  61996 ,  Geórgia Mendonça 
Macedo Cad. 62950 e Pedro Gargur dos Santos Coroa 
Cad. 039723-3 para compor a comissão com fim especifico 
de fiscalizar  o contrato nº 0141/2014, celebrado com  a 
EUROATLÂNTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 
03.599.608/0001-72.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrária.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E 
SUSTENTABILIDADE DE CAMAÇARI,  EM 01 
SETEMBRO DE 2014.

FRANCISCO FRANCO
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E 

SUSTENTABILIDADE
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DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
10456.14.1320-2014, com fundamento no art.13, inciso I e 
III e art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1320 ao senhor 
SANDRO VICTOR VITORINO NEVES DO NASCIMENTO 
(viúvo) e ANNA LAURA PALMA VITORINO (filha menor), 
instituída pela ex-servidora TICIANE APARECIDA DOS 
SANTOS PALMA, matrícula 8751-5, integrada por dois (2) 
dependentes, no valor de R$ 1.707,98 (hum mil, setecentos 
e sete reais e noventa e oito centavos), com base na 
remuneração no mês de abril de 2014. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 07 de julho de 2014, data do 
requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 01 DE SETEMBRO DE 2014.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 EM EXERCÍCIO
 

PORTARIA Nº. 348/2014
DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais resolve:

DESIGNAR

A servidora THAIZI MACHADO DE SANTANA, cadastro 
10062, para responder interinamente como Chefe de 
Gabinete do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, durante o período de gozo de férias de seu Titular, no 
período de 09 de SETEMBRO a 08 de OUTUBRO de 2014, 
conforme prevê o Art. 30, Inciso II, do Regimento Interno do 
ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 23 DE JULHO DE 2014.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA ISSM Nº 355/2014
DE 12 DE SETEMBRO DE 2014

Regula o acesso a informação no ISSM  
previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no 
art. 216, § 2º, da Constituição Federal e nos 
termos do art. 45, da Lei federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011, e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DO ISSM – INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, no uso de suas 
atribuições legais previstas na Lei Municipal 997/2009, e do 
Regimento Interno do ISSM – Decreto 4826/2009,  
regulamenta através da presente Portaria, os 
procedimentos para garantir o cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos a 
serem observados pelo ISSM, visando  garantir o acesso a 
informação previsto no art. 5º, XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no 
art. 216, § 2º, da Constituição Federal, no art. 22,  da Lei 
Orgânica do Munícipio de Camaçari e em conformidade com 
a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Portaria, 
todos os servidores pertecententes ao quadro do ISSM.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que 
couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam, para realização de ações de interesse público, 
recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 
convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as 
entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos 
públicos recebidos, à sua destinação e à contrapartida, sem 
prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente 
obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Portaria destinam-
se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação 
e devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as seguintes 
diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção;
II – divulgação de informações de interesse público 
independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública;
V – desenvolvimento do controle social da administração 
pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Portaria e das demais 
disposições da Legislação Municipal sem conceito próprio, 
considera-se:
I – informação: dados, processados ou não, que podem ser 
utilizados para a produção e a transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 
formato;
II – documento: unidade de registro de informações, 
qualquer que seja o suporte ou o formato;
III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente 
à restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
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Estado;
IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável;
V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes 
à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao 
acesso, à reprodução, ao transporte, à transmissão, à 
distribuição, ao arquivamento, ao armazenamento, à 
eliminação, à avaliação, à destinação ou ao controle da 
informação;
VI – disponibilidade: qualidade da informação que pode ser 
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 
sistemas autorizados;
VII – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino;
IX – primariedade: qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações.

Art. 5º É dever do ISSM garantir o direito de acesso à 
informação, a ser franqueado mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, e em 
linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II

DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DA SUA DIVULGAÇÃO
Art. 6º Cabe ao ISSM, observadas as normas e os 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar:
I – a gestão transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação;
II – a proteção da informação, garantindo sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade;
III – a proteção da informação sigilosa e da informação 
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Portaria 
compreende, entre outros, o direito de obter:
I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, bem como sobre o local onde pode ser encontrada 
ou obtida a informação almejada;
II – informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados pelo ISSM;
III – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
IV – informação sobre atividades exercidas pelo ISSM, 
inclusive as relativas à sua política, à sua organização e aos 
seus serviços;
V – informação pertinente a utilização de recursos 
financeiros, licitações, contratos administrativos e 
convênios;
VI – informação relativa:
a) à implementação, ao acompanhamento e aos resultados 
de programas, projetos e ações do ISSM, bem como às 
metas e aos indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e 
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores das gestões do ISSM.
§ 1º O acesso à informação previsto no caput não 
compreende as informações referentes as projeções  de 
investimento  e política atuarial quando o sigilo seja 
imprescindível à segurança e sucesso das operações 
realizadas por esta Autarquia. 
§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não 

sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação 
da parte sob sigilo.
§ 3º O direito de acesso aos documentos, ou às informações 
neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo é assegurado com a edição 
do ato decisório respectivo.
§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido 
formulado a este Instituto, quando não fundamentada, 
sujeita o responsável a medidas disciplinares.
§ 5º No caso de extravio da informação solicitada, pode o 
interessado requerer à autoridade competente a imediata 
abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da 
respectiva documentação.
§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º, o responsável 
pela guarda da informação extraviada deve, no prazo de dez 
dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem 
sua alegação.

Art. 8º Para a implementação desta Portaria, a Diretoria 
Executiva deve promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral 
por eles produzidas ou custodiadas.
Parágrafo único. Na divulgação das informações a que se 
refere o caput, devem constar, no mínimo:
I – registro das competências e da estrutura organizacional, 
endereços, telefones e correio eletrônico institucional das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II – registro das despesas;
III – resultados de inspeções e auditorias, prestações de 
contas e tomadas de contas especiais realizadas pelos 
órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de 
contas relativas a exercícios anteriores;
IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive aos respectivos editais e resultados, bem como a 
todos os contratos celebrados;
V – dados gerais para o acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras, com informações sobre sua 
execução, metas e indicadores, em linguagem de fácil 
compreensão;
VI – respostas a perguntas mais frequentes feitas pelos 
segurados desta Autarquia;
VII – dados e execução de programas de desenvolvimento 
social e assistencial;
VIII – contratos de gestão firmados com entidades 
qualificadas como organizações sociais;
IX – informações sobre controle e fiscalização de recursos 
públicos utilizados.

Art. 9º Para cumprimento do disposto no art. 8º,  o ISSM 
deve utilizar a divulgação em seu sítio oficial.
§ 1º O sítio de que trata o caput deve atender, no mínimo, aos 
seguintes requisitos:
I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 
acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e 
em linguagem de fácil compreensão;
II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, de caratér imutável, de modo a facilitar 
a análise das informações;
III – possibilitar o acesso automatizado, estruturado e legível  
por sistemas externos;
IV – divulgar os formatos utilizados para estruturação da 
informação;
V – garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso;
VI – manter atualizadas as informações disponíveis para 
acesso;
VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado 
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comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica com o ISSM;
§ 2º A estrutura e o conjunto de informações públicas a 
serem disponibilizadas no sítio do ISSM  deve observar o 
modelo padronizado definido pelos órgãos competentes.

Art. 10. O ISSM criará o Serviço de Informação ao Cidadão, 
em local com condições apropriadas para:
I – atender e orientar o público quanto ao acesso a 
informações;
II – protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 
informações;
III – informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades.

Art. 11. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, no 
ISSM, funciona em sua Ouvidoria.
Parágrafo único. Os recursos humanos, tecnológicos, 
logísticos e orçamentários para a implantação do Serviço de 
Informação ao Cidadão são disponibilizados pelo ISSM.

Art. 12. Fica a Ouvidoria do ISSM, responsável por orientar o 
funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão, 
incluindo a elaboração de fluxo interno para recepção e 
tratamento dos pedidos, bem como o treinamento de 
servidores, além da padronização dos procedimentos 
necessários à aplicação desta Portaria fomento à cultura da 
transparência no âmbito do ISSM.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Do Pedido de Acesso 

Art. 13. Qualquer interessado pode apresentar pedido de 
acesso a informação junto ao ISSM, por qualquer meio 
legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º A identificação de que trata o caput é feita com a 
indicação do nome completo, do número de qualquer 
documento oficial e da informação de contato, sendo 
facultada a inclusão de endereço eletrônico para o 
recebimento das informações solicitadas, caso possível.
§ 2º No caso de o requerente ser menor de idade e não 
possuir documento oficial, deve ser informado o número do 
documento dos pais ou dos responsáveis.
§ 3º O ISSM deve viabilizar alternativa de encaminhamento 
de pedidos de acesso por meio de seu sítio oficial.
§ 4º São vedadas quaisquer exigências relativas aos 
motivos determinantes da solicitação de informações de 
interesse público.

Art. 14. O ISSM deve autorizar ou conceder o acesso 
imediato à informação disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato à 
informação, na forma disposta no caput, o setor responsável 
que receber o pedido deve, em prazo não superior a vinte 
dias:
I – comunicar a data, o local e o modo para se realizar a 
consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 
parcial, do acesso pretendido;
III – comunicar que não possui a informação solicitada e 
indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade 
que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse 
órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa 

de seu pedido de informação.
§ 2º O prazo referido no § 1º pode ser prorrogado por mais 
dez dias, mediante justificativa expressa, de que será 
cientificado o requerente.
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das 
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o 
ISSM pode oferecer meios para que o próprio requerente 
possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4º Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de 
informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deve 
ser informado sobre a possibilidade de recurso, os prazos e 
as condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe 
indicada a autoridade competente para sua apreciação.
§ 5º A informação armazenada em formato digital pode ser 
fornecida, caso haja anuência do requerente.
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao 
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer 
outro meio de acesso universal, devem ser informados ao 
requerente o lugar e a forma pela qual se pode consultar, 
obter ou reproduzir a referida informação, procedimento 
esse que desonera o ISSM da obrigação de seu 
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não 
dispor de meios para realizar tais procedimentos.

Art. 15. O serviço de busca e o fornecimento da informação 
são gratuitos, salvo nas hipóteses de reprodução de 
documentos por esta Autarquia, situação em que deve ser 
cobrado exclusivamente o valor necessário ao 
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais 
utilizados.
Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos previstos 
no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe 
permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família, declarada nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 
de agosto de 1983.

Art. 16. Quando se tratar de acesso à informação contida em 
documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, deve ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, 
o interessado pode solicitar que, às suas expensas e sob 
supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por 
outro meio que não ponha em risco a conservação do 
documento original.

Art. 17. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão 
de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Seção II
Dos Recursos

Art. 18. No caso de indeferimento de acesso à informação 
ou às razões da negativa do acesso, pode o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de dez dias, a 
contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso deve ser dirigido ao Diretor 
Superintendente, que deve se manifestar no prazo de cinco 
dias.

Art. 19. Negado o acesso à informação, o requerente pode 
recorrer ao Conselho de Administração do ISSM, que em 
reunião extraordinária deve deliberar, se:
I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for 
negado;
II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou 
parcialmente classificada como sigilosa não indicar a 
autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a 
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quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação;
III – os procedimentos de classificação de informação 
sigilosa estabelecidos nesta Portaria não tiverem sido 
observados;
IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros 
procedimentos previstos nesta Portaria.
Parágrafo único. O recurso previsto neste artigo somente 
pode ser dirigido ao Conselho de Administração do ISSM 
depois de submetido à apreciação do Diretor 
Superintendente, e este mantiver a negativa à informação.

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 20. Não pode ser negado acesso à informação 
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou os documentos que 
versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não podem ser objeto de restrição de 
acesso.

Art. 21. O disposto nesta Portaria não exclui as demais 
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as 
hipóteses de informações acerca de pessoa física ou 
jurídica que tenha qualquer vínculo com o ISSM.

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e dos 

Prazos de Sigilo

Art. 22. São consideradas imprescindíveis à segurança do 
ISSM e, portanto, passíveis de classificação, as informações 
cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações, ou 
as informações que tenham sido fornecidas em caráter 
sigiloso por demais órgãos, autarquias, fundações e dos 
diversos poderes da união;
II – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde dos 
segurados;
III – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 
econômica ou monetária do ISSM.

Art. 23. A informação em poder do ISSM e das entidades 
sujeitos a esta Lei, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança dos segurados e do ISSM, 
pode ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 
reservada.
§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação 
vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I – ultrassecreta: vinte e cinco anos;
II – secreta: quinze anos;
III – reservada: cinco anos.
§ 2º As informações que possam colocar em risco a 
segurança do Diretor Superintendente, servidores, 
segurados e seus dependentes, são classificadas como 
reservadas e ficam sob sigilo.
§ 3º No caso da Diretoria Executiva e dos servidores do 
ISSM as informações de caráter reservado ficam sob sigilo 
até o término do mandato ou exoneração do cargo.
§ 4º Alternativamente aos prazos previstos nos § I. II e III do 
1º artigo, pode ser estabelecida como termo final de 
restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, 

desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo 
de classificação.
§ 5º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o 
evento que defina o seu termo final, a informação torna-se 
de acesso público.
§ 6º Para a classificação da informação em determinado 
grau de sigilo, deve ser observado o interesse público da 
informação e utilizado o critério menos restritivo possível, 
considerados:
I – a gravidade do risco ou do dano à segurança da 
sociedade, do Estado e do Município;
II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que 
defina seu termo final.

Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 24. É dever do ISSM controlar o acesso a informações 
sigilosas produzidas, assegurando a sua proteção.
§ 1º O acesso e o tratamento de informação classificada 
como sigilosa ficam restritos a pessoas que tenham 
necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente 
credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das 
atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a 
obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.
§ 3º Cabe ao regulamento dispor sobre procedimentos e 
medidas a serem adotados para o tratamento de informação 
sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração 
indevida, acesso, transmissão e divulgação não 
autorizadas.

Art. 25. A pessoa física ou jurídica que, em razão de 
qualquer vínculo com o ISSM, executar atividades de 
tratamento de informações sigilosas deve adotar as 
providências necessárias para que seus empregados, 
prepostos ou representantes observem as medidas e os 
procedimentos de segurança das informações resultantes 
da aplicação desta Portaria.

Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação 

e Desclassificação

Art. 26. Fica criada a Comissão de Reavaliação de 
Informações com a seguinte representação:
I - três representantes da Diretoria Superintendência;
II - três representantes da Diretoria Administrativa 
Financeira;
III – três representantes da Diretoria de Previdência e 
Assistência Social. 

Art. 27. Cabe à Comissão de Reavaliação de Informações 
ind icar  aos proced imentos  de Class i f i cação,  
Reclassificação e Desclassificação do sigilo das 
informações quanto: 

I – grau ultrassecreto;
II – grau de secreto;
III – grau de reservado.

Art. 28. Cada Diretoria do ISSM deve publicar, anualmente, 
em seu sítio oficial, os seguintes dados e informações 
administrativas, nos termos do regulamento:
I – rol das informações que tenham sido desclassificadas 
nos últimos doze meses;
II – rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, 
com identificação para referência futura;
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III – relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos 
de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os solicitantes.
§ 1º O ISSM deve manter exemplar da publicação prevista 
para consulta pública em sua sede.
§ 2º O ISSM deve manter extrato com a lista de informações 
classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e 
dos fundamentos da classificação.

Art. 29. A classificação de informação em qualquer grau de 
sigilo deve ser formalizada em decisão que contenha, no 
mínimo, os seguintes elementos:
I – assunto sobre o qual versa a informação;
II – fundamento da classificação, observados os critérios 
estabelecidos pela Comissão de Reavaliação de 
Informação;
III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses 
ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme 
limites previstos no art. 23 desta Portaria;
IV – identificação da comissão que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput deve ser 
mantida no mesmo grau de sigilo da informação 
classificada.

Seção V
Das Informações Pessoais

Art. 30. O tratamento das informações pessoais deve ser 
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à 
vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e às garantias individuais.
§ 1º Às informações pessoais de que trata este artigo, aplica-
se o seguinte:
I – seu acesso é restrito, independentemente de 
classificação de sigilo e pelo prazo de cem anos a contar da 
sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se refiram;
II – pode ser autorizada a sua divulgação ou o acesso por 
terceiros em prazo inferior ao do inciso I, mediante previsão 
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se 
refiram.
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata 
este artigo responderá por seu uso indevido.
§ 3º Os prontuários médicos dos servidores e questionário 
de sindicância, que contem dados pessoais e de terceiros, 
terá seu acesso restrito, observado no inciso II, do § 1º , 
deste artigo.
§ 4º O consentimento referido no § 1º, II, não é exigido 
quando as informações forem necessárias:
I – à prevenção e ao diagnóstico médico, quando a pessoa 
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização de 
tratamento médico;
II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo 
vedada a identificação da pessoa a que as informações se 
referem;
III – ao cumprimento de ordem judicial;
IV – à defesa de direitos humanos;
V – à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 5º A restrição de acesso à informação relativa à vida 
privada, à honra e à imagem da pessoa não pode ser 
invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração 
de irregularidades em que o titular das informações estiver 
envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação 
de fatos históricos de maior relevância.
§ 6º Cabe ao regulamento dispor sobre os procedimentos 
para o tratamento de informação pessoal.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 31. Constituem condutas ilícitas que ensejam 
responsabilidade do agente pela operacionalização e 
disponibilização da informação:
I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos 
desta Portaria, retardar deliberadamente o seu fornecimento 
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa;
II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, 
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 
informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha 
acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública;
III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 
acesso à informação;
IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir 
acesso indevido à informação sigilosa ou à informação 
pessoal;
V – impor sigilo à informação para obter proveito para si ou 
para terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 
cometido por si ou por outrem;
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente 
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em 
prejuízo de terceiros;
VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos 
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por 
parte de agentes do Município.

Art. 32. Os Requerimentos de Informação encaminhados à 
Ouvidoria do ISSM devem ser respondidos pelas diretorias 
responsáveis, no prazo estipulado da seguinte forma:
I – as páginas dos documentos encaminhados devem ser 
numeradas;
II – os documentos encaminhados devem estar legíveis;
III – as respostas devem conter informações precisas e, 
quando necessário, serem respaldadas com relatórios, 
tabelas, quadros informativos e demais documentos afetos 
aos requerimentos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33 Aplica-se subsidiamente, no que couber, a Lei federal 
nº 12527, de 12 de novembro de 2011.

Art. 34. Os setores do ISSM devem proceder à reavaliação 
das informações classificadas como ultrassecretas e 
secretas no prazo máximo de dois anos, contado do termo 
inicial de vigência desta Portaria.
§ 1º A restrição de acesso a informações, em razão da 
reavaliação prevista no caput, deve observar os prazos e as 
condições previstos nesta Portaria.
§ 2º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação 
previsto no caput, deve ser mantida a classificação da 
informação nos termos da legislação precedente.
§ 3º As informações classificadas como secretas ou 
ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput 
são consideradas de acesso público.

Art. 35. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.

Camaçari, 12 de setembro de 2014.

Renato Reis Brito 
Diretor-Superintendente 
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HOMOLOGAÇÃO

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

 

PREGÃO Nº 096/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de bobina, 
para atender a Secretaria de Saúde do Município DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2014 - OBJETO: Registro 
de preço para aquisição de caixa coletora, guardanapo e 
lanceta, para atender as Unidades de Saúde do Município
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO.

. 

. 

 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 101/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (sugador cirúrgico, broqueiro em aço inox, arco 
de ostby, arco de youmg, lençol ou dique e espelho mão) 
para atender as Unidades de saúde. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 102/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
odontológico (Fio dental, flúor, solução de flúor,verniz e 
anestézico), para atender as unidades de saúde e ao centro 
de especialidades odontológicas do município, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 100/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de atadura de 
crepom e algodão, para atender as Unidades de Saúde do 
Município DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 068/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: registro de preços para aquisição de papel 
crepado, bandagem, absorvente e lençol, para atender as 
Unidades de Saúde do Municíp io DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

. 

.  
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O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 093/2014 – 
COMPEL, cujo objeto é a 

  empresa: 
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMERCIO DE AUTO 
P E Ç A S  L T D A - E P P ,  c o m  v a l o r  d e  R $  
829.987,84

. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 01/09/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 126/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de Pulseira para identificação 
Adulto/Pediátrica, para atender a unidade de pronto 
atendimento do Gravatá do município de Camaçari- BA, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 03/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

Contratação de empresa 
especializada em locação de máquinas pesadas para 
prestação de serviços no Município de Camaçari, mediante 
registro de frequência de hora trabalhada. A

(oitocentos e vinte e nove mil novecentos e 
oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

. 

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

 

PREGÃO Nº 056/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 053/2014 (Presencial) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, Contratação de empresa 
especializada em locação e montagem de cerca gradeada 

em aço para atividades pedagógicas, incluindo transporte, 
montagem, desmontagem e manutenção, TODA 
ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA – ME 
para o lote 01 conforme a seguir:

Data da Homologação: 03/09/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 013/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de mesa, quadro branco, sofá e 
cadeira, para atender ao CAPS AD e CAPSI da Secretaria de 
Sa ú d e  d o  mu n i c í p i o ,  Ba h i a -  BA .  D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 03/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

. 

. 

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

PREGÃO Nº 097/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 

- OBJETO: objeto Aquisição de armários, estante, escada, 

cama tipo beliche, aparelho telefônico, pallet, colchão e 

lanterna para atender as Unidades de Pronto Atendimento 

Gravatá e Arembepe do Município de Camaçari-BA DATA 

DA HOMOLOGAÇÃO: 10/09/2014. VITAL SAMPAIO 

NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 

de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 

relacionada:
 
PREGÃO Nº 083/2014 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de câmara de refregeração, para 
atender a Coordenação de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde  do Município de Camaçari, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
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A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 119/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipo 
macrogotas e perfusor venoso adulto e infantil, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde do 
Município de Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 122/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de pneus, para atender as 
necessidades da Coordenação de transporte da Secretaria 
de Saúde do Município de Camaçari-Ba, incluindo: troca, 
alinhamento e balanceamento, de acordo com o anexo I do 
Edital DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 089/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

. 

. 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 062/2014 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/08/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 238/2014. CONTRATADO: SIMÕES 
FILHO SERVIÇOS E COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-
EPP. Pregão Presencial n.º 093/2014 – COMPEL. OBJETO: 

. Vencedora do Lote único com o valor global 
adjudicado 829.987,84

. Dotação Orçamentária: 
Elemento de Despesa:

. DATA DA ASSINATURA: 01/09/2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.
 

CONTRATO N.º 245/2014. CONTRATADA: PRINTER 
INFORMATICA LTDA – ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
126/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de 
Pulseira para identificação Adulto/Pediátrica, para atender a 
Unidade de Pronto Atendimento do Gravatá do município de 
Camaçari- BA, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora do lote ÚNICO. VALOR GLOBAL: 
R$ 8.812,50 (oito mil oitocentos e doze reais e cinqüenta 
centavos). DATA DA ASSINATURA: 03/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

. 

Contratação de empresa especializada em locação de 
máquinas pesadas para prestação de serviços no Município 
de Camaçari, mediante registro de frequência de hora 
trabalhada  

R$  (oitocentos e vinte e nove mil 
novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro 
centavos) Projeto Atividade: 
4133 -  3390.39.00.00 – Fonte: 
0100.000

- Natureza da 
Despesa: 3390.39.00.00- Fonte: 7101.030

Contrato Nº 0237/2014. Inexigibilidade de Licitação Nº. 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 254/2014. CONTRATADO: TODA 
ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA - ME: 
P R E G Ã O  N . º  0 5 3 / 2 0 1 4  ( P R E S E N C I A L )  –  
COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em locação e montagem de cerca gradeada 
em aço para atividades pedagógicas, incluindo transporte, 
montagem, desmontagem e manutenção. Vencedor do 
Lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 154.000,00 (cento e 
c inquenta  e  quat ro  mi l  rea is ) .  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4093 

. DATA DA 
ASSINATURA: 04 de setembro de 2014. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.
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101/2014. Contratado: VIP COMÉRCIO DE ASINATURAS 
LTDA-ME. Objeto: Objeto: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de 26 (vinte e seis) 
assinaturas da Revista Carta Capital, para a necessidade de 
aprimoramento e informação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.  Valor Global: Valor Global: R$ 20.020,00 (Vinte 
mil e vinte reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2018; Elemento de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 
0100000.  Data da Assinatura: 27/08/2014 - Ademar 
Delgado das Chagas.

 
 

CONTRATO N.º 242/2014. CONTRATADA: CITEMÓVEIS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 013/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Aquisição de mesa, quadro branco, sofá e cadeira, para 
atender ao CAPS AD e CAPSI da Secretaria de Saúde do 
município, Bahia. Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). DATA DA 
ASSINATURA: 03/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 243/2014 .  CONTRATADA :  FG 
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de mesa, quadro branco, sofá e 
cadeira, para atender ao CAPS AD e CAPSI da Secretaria de 
Saúde do município, Bahia. Vencedora do lote 02. VALOR 
GLOBAL: R$ 2.670,96 (dois mil seiscentos e setenta 
reais e noventa e seis centavos).  DATA DA 
ASSINATURA:03/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
 
CONTRATO N.º 268/2014. CONTRATADA OFFICE 
COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2014 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Aquisição de armários, 
estante, escada, cama tipo beliche, aparelho telefônico, 
pallet, colchão e lanterna para atender as Unidades de 
Pronto Atendimento Gravatá e Arembepe do Município de 
Camaçari-BA. Vencedora dos lotes 01 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 33.648,00 (trinta e três mil seiscentos e 
quarenta e oito reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
CONTRATO N.º 269/2014 .  CONTRATADA  FG 
DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de armários, estante, escada, cama 
tipo beliche, aparelho telefônico, pallet, colchão e lanterna 
para atender as Unidades de Pronto Atendimento Gravatá e 
Arembepe do Município de Camaçari-BA. Vencedora dos 
lotes 02, 03 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 7.909,00 (sete mil 
novecentos e nove reais). DATA DA ASSINATURA: 
10/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 257/2014. CONTRATADA: BIOTECNO 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP.  PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 083/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO:  
Aquisição de câmara de refregeração, para atender a 
Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 
Saúde  do Município de Camaçari, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 
01.VALOR GLOBAL: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

CONTRATO N.º 261/2014. CONTRATADA: COMERCIAL 
DE PNEUS SÃO THOMAZ LTDA-EPP.  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 122/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 

Aquisição de pneus, para atender as necessidades da 
Coordenação de transporte da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-Ba, incluindo: troca, alinhamento e 
balanceamento, de acordo com o anexo I do Edital. 
Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 233.573,00 
(duzentos e trinta e três mil quinhentos e setenta e três 
reais). DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

Contrato Nº 0241/2014. Inexigibilidade de licitação Nº. 
0105/2014. Contratado: MADU PRODUÇÃO DE EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA -ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
ARTISTA E BANDAS: COM KARÍCIA, DOIS AMORES, 
CANTO SAMBA, FANTASMÃO, EDY XOTE E OS AMIGOS 
DO SAMBA, PARA LAVAGEM DO BAIRRO DOS 46, QUE 
SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30/08/2014 A 31/08/2014, 
EM CAMAÇARI-BA. Valor Global: R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
4021; Elemento de Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 
0001.000-0. Data da Assinatura: 29/08/2014. - Ademar 
Delgado das Chagas.

 

  

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
244/2014. CONTRATADA :  FG DISTRIBUIDORA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 096/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de 
Preços para aquisição de bobina, para atender as secretaria 
de Saúde do Município. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  2 4 8 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA N.º 098/2014 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de caixa coletora, guardanapo e lanceta, para 
atender as Unidades de saúde do Município.  Vencedora 
dos lotes 01, 02 e 04. VALOR GLOBAL: R$ 68.850,00 
(sessenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais). DATA 
DA ASSINATURA: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  2 4 9 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA N.º 
098/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de caixa coletora, guardanapo e lanceta, 
para atender as Unidades de saúde do Município.  
Vencedora do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 96.000,00 
(noventa e seis mil reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  2 5 0 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA: JS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA N.º 098/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de caixa 
coletora, guardanapo e lanceta, para atender as Unidades 
de saúde do Município.  Vencedora do lote 03. VALOR 
GLOBAL: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
258/2014. CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
102/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preço 
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para aquisição de material odontológico (Fio dental, flúor, 
solução de flúor,verniz e anestézico), destinado à Secretaria 
da Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo 
com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04 e 07 
VALOR GLOBAL: R$ 12.392,00 (doze mil trezentos e 
noventa e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

T E R M O  D E  C O M P R O M I S S O  N . º  2 4 5 / 2 0 1 4 .  
CONTRATADA:  DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA N.º 101/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
odontológico (sugador cirúrgico, broqueiro em aço inox, arco 
de ostby, arco de youmg, lençol ou dique e espelho mão) 
para atender as Unidades de saúde..  Vencedora dos lotes 
01, 03, 04, 05 e 06. VALOR GLOBAL: R$ 14.038,00 
(quatorze mil e trinta e oito reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
241/2014. CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de atadura e 
algodão, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Vencedora dos lotes 01, 02, 03 e 04. VALOR GLOBAL: R$ 
118.275,00 (cento e dezoito mil duzentos e setenta e 
cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 01/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
242/2014. CONTRATADA: NEVE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de atadura e 
algodão, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Vencedora do lote 05. VALOR GLOBAL: R$ 17.560,00 
(dezessete mil quinhentos e sessenta reais). DATA DA 
ASSINATURA: 01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
 
 TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
243/2014. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2014 – COSEL/SAÚDE 
–OBJETO: Registro de preços para aquisição de atadura e 
algodão, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Vencedora do lote 06. VALOR GLOBAL: R$ 12.400,00 
(doze mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
246/2014. CONTRATADA: ARTMEDIC INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA ME. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
068/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de papel crepado, bandagem, absorvente e 
lençol, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Vencedora dos lotes 07 e 08. VALOR GLOBAL: R$ 
153.790,00 (cento e cinqüenta e três mil setecentos e 
noventa reais).DATA DA ASSINATURA: 01/09/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
247/2014. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2014 – COSEL/SAÚDE 

 

–OBJETO: Registro de preços para aquisição de papel 
crepado, bandagem, absorvente e lençol, para atender as 
Unidades de Saúde do Município. Vencedora dos lotes 01, 
02, 03 e 05. VALOR GLOBAL: R$ 92.070,00 (noventa e 
dois mil e setenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
01/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N . º 1 4 5 / 2 0 1 4 .  C O N T R ATA D A :  

 PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 056/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 05 e 07. VALOR GLOBAL: R$ 
21.045,00 (vinte e um mil e quarenta e cinco reais). DATA 
DA ASSINATURA: 05/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
146/2014. CONTRATADA: 

 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2014 – COSEL/SAÚDE 
–OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.Vencedora do lote 06. VALOR GLOBAL: R$ 
8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais). DATA DA 
ASSINATURA: 05/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

E X P R E S S A  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

HOSPFAR INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
261/2014. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIA 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 119/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de equipo macrogotas e 
perfusor venoso adulto e infantil, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde do Município de 
Camaçari. Vencedora do lote 03. VALOR GLOBAL: R$ 
68.000,00 (sessenta e oito mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 09/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
262/2014. CONTRATADA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipo 
macrogotas e perfusor venoso adulto e infantil, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde do 
Município de Camaçari. Vencedora do lote 02. VALOR 
GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 09/09/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
263/2014. CONTRATADA: JS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO LTDA N.º 119/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipo 
macrogotas e perfusor venoso adulto e infantil, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde do 
Município de Camaçari. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 09/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

PÁGINA 46 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  584 - de 06 a 12 de Setembro de 2014 -



TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
273/2014. CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIÁ 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 089/2014 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 03,04 e 05. VALOR 
GLOBAL: R$ 66.040,00 (sessenta e seis mil e quarenta 
reais). DATA DA ASSINATURA: 11/09/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
214/2014. CONTRATADA: MEDSIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 062/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 05. VALOR GLOBAL: R$ 1.000,00 
(um mil reais). DATA DA ASSINATURA: 18/08/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
215/2014. CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2014 – 
COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e 
cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 18/08/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
216/2014. CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
062/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora do lote 02. VALOR 
GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 18/08/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
2 1 7 / 2 0 1 4 .  C O N T R ATA D A :  U N I Ã O  Q U I M I C A 
FA R M A C Ê U T I C A N A C I O N A L S / A .  P R E G Ã O  
PRESENCIAL N.º 062/2014 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 03 e 07.VALOR GLOBAL: R$ 
71.016,00 (setenta e um mil e dezesseis reais). DATA DA 
ASSINATURA: 18/08/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº. 113/2014 – Processo Nº. 
995/2014. Contratado: Dextra Consultoria e Serviços em 
Informática Ltda. Objeto: Inscrição de Servidores Públicos 
do Munícipio de Camaçari-Ba: Nacles Bernardino Pirajá 
Gomes - Cad. 62553-7, Viviane Samara Cruz - Cad. 39651-4 
E Jorge Everson Dias Batista - Cad. 63113-4, No "Seminario 
Da Técnologia do Gerênciador do Banco de Dados 

Postgresql" A se realizar ro dia 10 de Setembro De 2014, Na 
Cidade De Campinas - Sp. Valor Global: R$ 255,00 
(duzentos e cinquenta e cinco reais), Fundamentada no 
Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da 
Homologação: 08/09/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 101/2014 – Processo Nº. 
302/2014. Contratado: VIP COMÉRCIO DE ASINATURAS 
LTDA-ME. Objeto: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de 26 (vinte e seis) assinaturas da Revista 
Carta Capital, para a necessidade de aprimoramento e 
informação da Prefeitura Municipal de Camaçari. Valor 
Global: R$ 20.020,00 (Vinte mil e vinte reais). 
Fundamentada no Art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 
Data da Homologação: 27/08/2014.

Termo de Inexigibilidade nº. 0105/2014. Processo Nº. 
0241/2014. Contratado: MADU PRODUÇÃO DE EVENTOS 
E SERVIÇOS LTDA -ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
ARTISTA E BANDAS: COM KARÍCIA, DOIS AMORES, 
CANTO SAMBA, FANTASMÃO, EDY XOTE E OS AMIGOS 
DO SAMBA, PARA LAVAGEM DO BAIRRO DOS 46, QUE 
SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30/08/2014 A 31/08/2014, 
EM CAMAÇARI-BA. Valor Global: R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). Fundamentada no Art. 25, III, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 29/08/2014.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 068/2014 – Processo Nº 338/2014. 
Contratado: Aquisição de equipamentos agrícolas para 
Implantação da Horta Comunitária no Centro de Referência 
em Apoio a Mulher Yolanda Pires - CRAMYP / Secretaria da 
Mulher - SEMU. R$ 1.336,00 (hum mil, trezentos e trinta e 
seis reais). Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 02/09/2014.

Termo de Dispensa Nº 0074/2014 – Processo Nº 
0849/2014. Contratado: FG Distribuidora Comércio e 
Serviços Ltda ME. Objeto: Destina-se à despesa com 
aquisição de materiais (Colheres, Concha, Facas, Garfos, 
Pratos, Pegador, Farinheira, Açucareiro e Panelas), para 
atender ao projeto Hospital Dia do Município de 
Camaçari/BA. Valor Global R$ 2.562,50 (dois mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 
Fundamentada no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 10/09/2014.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
                                                       
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAÚDE, no uso de suas atribuições, retifica a tabela 
da homologação do Pregão n.º 113/2014 (Presencial) – 
COSEL/SAÚDE, na publicação veiculada no D.O.M., nº 582 
de 23 à 29/08/2014, na página 55.
 
Onde se lê:
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Leia-se: 

A Comissão  Se to r ia l  Permanen te  de  L ic i tação  -  
COSEL/EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, retifica o nome 
da empresa na publicação do Extrato de Contrato nº 244/2014, 
oriundo do Pregão nº 049/2014 (Presencial), veiculada na página 
35 do D.O.M. nº 583 de 30/08/2014 à 05/09/2014. Onde se lê: 
LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA Leia-se: TOP ESTRUTURAS TUBULARES LTDA - EPP. 
Camaçari, 11 de setembro de 2014. Rafael Souza dos Santos – 
Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SAÚDE 
informa que na publicação de resultado de licitação veiculada na 
página 37 do D.O.M. nº 583 de 30/08/14 a 05/09/2014, onde se lê: 
foi FRACASSADO o PREGÃO N.º 146/2014 (PRESENCIAL); 
Leia-se: foi que foi DESERTA a sessão do PREGÃO N.º 146/2014 
(PRESENCIAL). Camaçari, 01 de setembro de 2014. Solange dos 
Santos - Pregoeira da COSEL/SESAU.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SAÚDE, 
no uso de suas atribuições, retifica o Contrato do Pregão n.º 
139/2013 (Presencial) – COSEL/SAÚDE, na publicação veiculada 
na pág. 72 do D.O.M., nº 551 de 18 a 24 janeiro de 2014. 

Onde se lê: 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

A vigência deste Contrato será de trinta (30) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura, resultante do somatório dos prazos de 
entrega, vigência e pagamento.  

Leia-se: 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

A vigência deste Contrato será de vinte e cinco (25) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, resultante do 
somatório dos prazos de entrega, garantia e pagamento. 

Camaçari, 10 de setembro de 2014
 

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À SEVEN LTDA - ME
Proc. n.º 0697/2014

Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar razões 
finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, relativo ao 
descumprimento às regras do Pregão Nº 019/2014 
(Presencial), conforme relatado nos autos processuais (cópia do 
Processo CMP n.º 0697/2014 na CMP).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação das 
penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada perante a 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores - COPEC.
Camaçari, 08 de setembro de 2013.
Atenciosamente,

Marco Aurélio Cavalcante Pavã
Presidente da COPEC

ATA DE REUNIÃO 

PROCESSO DE PENALIZAÇÃO – THIAGO PEREIRA DE 
ANDRADE - ME

PROCESSO Nº 0835/2014 
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às nove 
horas, a COPEC, reuniu-se para tratar acerca do Processo Nº 
0835/2014 – Penalização da Empresa THIAGO PEREIRA DE 
ANDRADE - ME, visando avaliar o Ofício nº 756/2014 emitido pelo 
Secretário da Saúde, que afirmou que a empresa notificada 
entregou no dia 18/08/2014 os materiais referentes a AFM nº 
244/2014, regularizando uma parte da causa que deu origem a este 
processo de penalização e, diante desta nova realidade, esta 
Comissão resolveu acatar em parte o pedido formulado pelo 
Secretário da Saúde.
Nesse sentido, conforme a Cláusula Décima, II, b, do Contrato nº 
245/2013, a Contratada atrasou imotivadamente por mais de 30 
dias a entrega do objeto - visto que a nota de empenho foi emitida 
em 02/01/2014 e a entrega só foi realizada em 18/08/2014, sendo 
assim a COPEC opina pela aplicação de multa à Empresa 
THIAGO PEREIRA DE ANDRADE – ME em 15 % (quinze por 
cento) sobre o valor da fatura do fornecimento do produto.
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página 
onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>.

Abertura: 24/09/2014, às 09:00h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE. 

PREGÃO N.º 180/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
bjeto: Aquisição de fórmulas infantis, para atendimento ao 
Programa de Complementação alimentar, destinados aos 
indivíduos portadores de alergias alimentares múltiplas em 
tratamento supervisionado na rede de saúde do Município de 
Camaçari – Ba. Abertura: 23/09/2014, às 09:00h. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 191/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 175/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
bjeto: Registro de Preço para aquisição de material odontológico 
(solução removedora, liquido de dakin e solução de milton), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do Município 
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Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das ações em 
Saúde. Abertura: 26/09/2014, às 09:00h. Edital/Informações: 
www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Juliana 
Barreto dos Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 186/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de suplemento nutricional, para atendimento ao 
Programa de Complementação Alimentar – destinados aos 
indivíduos portadores de feridas crônicas com desnutrição grave 
ou patologias com aumento da demanda nutricional, como câncer 
e diabetes mellitus em tratamento supervisionado na rede de 
saúde no âmbito da atenção básica do município de Camaçari-BA. 
Abertura: 25/09/2014, às 09:00h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Juliana  – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 159/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde – SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura:25/09/2014, às 
13:30h. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6655. Solange dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 179/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos (dispositivo para 
transferência, kit parto, cronômetro e estante para caixa Box) para 
o SAMU e Unidades de Pronto Atendimento, devido à necessidade 
da continuidade das ações em Saúde. Abertura: 26/09/2014, às 
13:30:h. Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.(71) 3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 188/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material 
odontológico (limas, espaçador, broqueiro, espelho, sondas, 
aplicadores), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município. Abertura: 
2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 ,  à s  0 9 : 0 0 : h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.(71) 3621-6655. Solange dos 
Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 115/2014 (PRESENCIAL) – COMPEL - Objeto: 
Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos 
(bebedouros) para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal. 
Abertura: 30/09/2014 às 09:00h – Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Convênio de 
Cooperação Técnica; N°001/2013; Concedente: Município de 
Camaçari; Convenente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAMUCA; 
Do Objeto: A readequação da meta física dos serviços prestados 
mediante o convênio original, expressos na planilha anexa ao 
convênio, bem assim, alterar a Cláusula Sétima - DA VIGÊNCIA - 
do aludido convênio; Da readequação: Fica, por este 
instrumento, instituída a readequação da meta física ora aplicada 
ao convênio n° 001/2013, conforme planilha de aditivo de meta 
física (anexa), que descreve expressamente sua cisão e 
consequentes alterações ora ajustadas e fica sendo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que juntas produzam 
um só efeito. O presente Termo Aditivo não implicará alteração do 
valor originalmente contratado; Do Prazo: Fica, Por força deste 
Instrumento, instituída a prorrogação da vigência do Convênio até 
o dia 30 de setembro de 2014; Do Preço: Em virtude do Convênio 
original, ter por objeto a prestação dos serviços indispensáveis a 

Administração e, por força da readequação de meta física do 
contida na Cláusula Segunda (DA READEQUAÇÃO), bem como 
da prorrogação contida na Cláusula Terceira (DO PRAZO), ambas 
deste Termo Aditivo, fica mantido sem alteração o teor da Cláusula 
Terceira do pacto original - DO VALOR GLOBAL;  Da Ratificação: 
Em consequência deste Aditivo, ficam ratificadas em todos os 
seus termos e condições, permanecendo inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
contratuais não modificadas por este Primeiro Termo Aditivo, que 
passa a integrar e complementar o Convênio originário, a fim  de 
que juntos produzam um só efeito; Assinatura: 04/09/2014; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato; Nº 277/2013; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: UZEDA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.; Do Objeto: Alterar o 
quantitativo de veículos constantes no anexo I do Contrato; Do 
Aumento do Quantitativo: A Contratada deverá disponibilizar ao 
Município um veiculo a mais do que o objeto do Contrato ora 
aditado, passando, portanto, de 4 (quatro) para 5 (cinco) o número 
de veículos alugados, de modo que fica aumentado em 25% (vinte 
e cinco por cento) o quantitativo de veículos, ficando mantidas 
todas as demais disposições contratuais. Compromete-se a 
Contratada a entregar o novo veiculo no prazo de 10 (dez) dias da 
assinatura deste Termo Aditivo conforme demais previsões 
constantes do Contrato ora aditado; Do Preço: Em virtude do 
aumento do quantitativo acima ajustado, fica aumentado o preço 
mensal do Contrato em mais R$ 4.204,16 (quatro mil, duzentos e 
quatro reais e dezesseis centavos) para o período vindouro (dois 
meses), aditando-se o valor global de R$ 8.408,32 (oito mil, 
quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos), de modo que o 
valor global do Contrato que era de R$ 201.799,68 (duzentos e um 
mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito 
centavos), com o aditivo de quantidade que vigerá no próximos 
meses, passará a ser de R$ 210.208,00 (duzentos e dez mil, 
duzentos e oito reais). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original. Os recursos financeiros para 
o pagamento das despesas decorrentes do presente Termo 
Aditivo correrão por conta do Projeto Atividade 2018 - Elemento de 
Despesa 33.90.39 - Fonte 0100.000; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 04/09/2014; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços; Nº 280/2012; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: FFA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - DOS PRAZOS - do Negócio 
Jurídico Original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento do Contrato n° 280/2012 é de 4 (quatro) meses, a 
contar do dia 1° de agosto de 2014; Da Ratificação: Em virtude de 
o Contrato original, n° 0280/2012 ter por objeto a prestação dos 
serviços indispensáveis a Administração e, por força da 
prorrogação contida na Cláusula Segunda deste Termo Aditivo - 
DO PRAZO, fica mantido o teor da Cláusula Terceira do Pacto 
original - DO PREÇO. Permanecem inalteradas e plenamente em 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 01/08/2014; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Quarto Termo Aditivo de Autorização de Uso; Contratante: 
Município de Camaçari - SEDES; Contratada: GRUPO VIVER; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda - DO PRAZO - do 
Instrumento original do Termo de Autorização de Uso; Do Prazo: 
Por força do presente Termo Aditivo, o prazo de prorrogação do 
Termo de Autorização de Uso, será de 12 (doze) meses, contados 
a partir de 31 de dezembro de 2014, tendo vigência até 31 de 
dezembro de 2015; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Termo de 
Autorização de Uso Original e de seus Termos Aditivos 
posteriores, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
09/09/2014; Ademar Delgado das Chagas – Município.
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Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços; 
Nº 186/2010; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
RADIAL LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA-EPP; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Quinta (DA VIGÊNCIA) do Contrato original; 
Do Prazo: Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
instrumento do Contrato n° 0186/2010, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar do dia 11 de agosto de 2014; Do Preço: Em 
virtude de o Contrato original, n° 0186/2010 ter por objeto a 
prestação de serviços, que por sua natureza, tem caráter 
continuado e, por força da prorrogação da Cláusula Segunda 
(DO PRAZO) deste Termo Aditivo, mantem-se inalterado o valor 
global, proporcional, fixado para a contratação em aditamento 
anterior, que é de R$ 440.302,20 (quatrocentos e quarenta mil, 
trezentos e dois reais e vinte centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 01/08/2014; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel; Nº 
035/2005; Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DA PAZ; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda - DO PRAZO e Terceira - DO 
PREÇO, do Instrumento original; Do Prazo: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do 
Contrato original n° 035/2005, que é de 05 de Novembro de 2014 
passará a ser de 05 de Novembro de 2015; Do Preço: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global estipulado 
para o referido Instrumento é de R$ 6.732,00 (seis mil, 
setecentos e trinta e dois reais). O valor mensal ajustado para a 
locação do imóvel, constante do Parágrafo Primeiro, da Cláusula 
Terceira _ Do Preço do Nono Termo Aditivo ao Contrato original, 
que é de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), 
permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica mantida 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 e de seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 03/09/2014; Vital Sampaio Neto – Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Terceiro Termo Aditivo 
ao Contrato; Nº 0525/2011; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Sativa Engenharia Ltda.; Do Objeto: 
Retificar o percentual aplicado para o reajuste do saldo do 
contrato, através do índice acumulado do IGPM do período, 
constante na Cláusula Segunda; retificar o valor constante no 
Parágrafo único da Cláusula Segunda, como também o valor 
global constante no Caput da cláusula Terceira, todas constante 
do 3° Termo Aditivo; Da Retificação: Em razão das incorreções 
verificadas, referentes ao percentual aplicado do reajustamento, 
bem como o saldo contratual, e a implicação desse percentual nos 
valores proporcionais e globais do Contrato de origem, é 
necessário que se precedam as seguintes correções: § 1° o Caput 
da Cláusula Segunda, do 3° Termo Aditivo do Contrato Original, 
passará a ter a seguinte redação: I - Cláusula Segunda - Do 
Reajustamento: Em razão do IGPM acumulado no período de 
Janeiro de 2013 a Fevereiro de 2014, no percentual de 6,066%, 
(seis, zero sessenta e seis) por cento, aplicado aos preços 
unitários do saldo do contrato, fica o valor global do Contrato 
Original, reajustado através do presente Termo Aditivo.

II -  Parágrafo Único - Do 
Reajustamento: Tendo em vista o reajuste constante no caput da 
presente Cláusula, o montante correspondente ao percentual 
reajustado, do saldo contratual, cujo o valor era de R$ 
11.692.837,66 (onze milhões, seiscentos e noventa e dois mil, 
oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), 
aplicando o índice de reajuste dos valores unitários, a diferença do 
valor do contrato é da ordem de R$ 707.074,50 (setecentos e sete 
mil, setenta e quatro reais e cinquenta centavos). § 3° : A Cláusula 
Terceira, do 3° Termo Aditivo do Contrato Original, passará a ter a 

§2º O parágrafo unico do 3º termo aditivo do contrato original, 
passara a ter a seguinte redação: 

seguinte redação: Em 
virtude do Contrato original n° 0525/2011, ser de natureza de 
prestação de serviço de caráter continuado, considerando, o 
reajustamento constante na Cláusula Segunda, do presente 
Termo aditivo, o valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento é de R$ 12.399.912,16 (doze milhões, 
trezentos e noventa e nove mil, novecentos e doze reais e 
dezesseis centavos). Aplicado ao saldo do contrato; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 29/08/2014; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município.

Convênio Nº 0002/2014; Concedente: Município de Camaçari; 
Convenente: GRUPO DE MÃES NOSSA SENHORA  DO 
AMPARO E O FMDCA;  Do Objeto: Promover a inclusão Social e 
Cultural, através da música , no contra turno da escola regular, 
para crianças e adolescentes de 07 a 16 anos, de classes sociais 
menos favorecidas, através do ensino coletivo de música, gratuito 
de qualidade, em seu próprio bairro; Do Valor Global: O valor 
global do presente Convênio será de R$ 23.309,28 (vinte e três 
mil, trezentos e nove reais e vinte e oito centavos), que será 
executado conforme o disposto no Plano de Trabalho - anexo, 
mediante deposito a ser efetuado no Banco do Brasil, Agência n° 
1238-6, Conta n° 11422-7; Da Dotação Orçamentária: Os 
recursos para custear as ações objeto deste Convênio, serão 
provenientes do orçamento do município, conforme descrito 
abaixo: Órgão :15 - Secretaria de Desenvolvimento Social; 
Unidade Orçamentária: 36 - FMDCA - Fundo Municipal de 
Assistência Social; Projeto Atividade: 4004; Elemento de 
Despesa: 3350.43 - Subvenções Sociais; Fonte: 0300; Da 
Vigência: O presente Convênio vigorará pelo período de 06 (seis) 
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período; Da Alteração: Havendo interesse 
dos Convenentes, o presente Convênio poderá ser alterado 
através de Termos Aditivos; Do Encerramento: O presente 
Convênio encerrar-se-á de pleno direito pelo advento de seu 
termo, pela impossibilidade de consecução do seu objeto ou por 
mutuo consentimento dos Convenentes. Bom como - 
independente de interpelação ou notificação prévia - nos casos de 
descumprimento de quaisquer de suas Cláusulas e Condições, 
bem como, o atraso do Município no repasse dos recursos por 
prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias. Assinatura: 
08/09/2014; Ademar Delgado das Chagas  – Município.

III - Clausula terceira - do Valor Global: 
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
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