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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1386/2015
DE 08 DE JUNHO DE 2015

 

Cria a GESMT – Gerência Especializada 
em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a GESMT – Gerência Especializada em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, no 
âmbito da Prefeitura Municipal de Camaçari, integrante da 
estrutura da Secretaria Municipal de Administração, 
subordinada diretamente à Coordenadoria da Junta 
Médica Oficial do Município de Camaçari, obedecidos, 
naquilo que couber, aos parâmetros ditados pela Norma 
Regulamentadora nº 4, da Portaria 3.214/78 do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. Para os fins da presente Lei, são 
equivalentes a denominação “Gerência Especializada em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho” e 
sua sigla “GESMT”.

Art. 2º A GESMT tem como finalidade principal promover a 
saúde e proteger a integridade do colaborador da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, seja estatutário, 
temporário ou terceirizado, que labore nas dependências 
de órgão público ou a este subordinado, e será auxiliar nas 
atividades da Junta Médica Municipal e do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, como também 
no suporte às ações de prevenção de acidentes e de 
doenças do trabalho.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, a 
definição de “colaborador” contempla as seguintes 
espécies:

I. Os servidores integrantes do quadro de cargos efetivos 
do Município de Camaçari;

LEI Nº 1384/2015
DE 08 DE JUNHO DE 2015

 

Denomina de Avenida Vereador Dílson 
Magalhães o atual acesso que liga a Via 
Parafuso à cidade próximo ao Morro da 
Manteiga e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Avenida Vereador Dílson 
Magalhães o atual acesso à cidade próximo ao Morro da 
Manteiga, Camaçari - Bahia.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

  LEI Nº 1385/2015
DE 08 DE JUNHO DE 2015

 
Denomina de Rua da Paz a Rua C1, com as 
seguintes coordenadas geográficas: 
12°42'41.8"S 38°20'45.6"W e Rua C5, com 
a coordenada 12°42'36.9"S 38°20'55.7"W, 
em frente à Primeira Travessa Flor do 
Campo, no Bairro Gleba H, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

 Art. 1º Fica oficializada a denominação de “Rua da Paz”, a 
Rua C1, com as seguintes coordenadas geográficas: 
12°42'41.8"S 38°20'45.6"W e Rua C5, com a coordenada 
12°42'36.9"S 38°20'55.7"W, em frente à Primeira 
Travessa Flor do Campo, no Bairro Gleba H, nesta cidade 
de Camaçari, Bahia.

LEIS



PÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  623 - de 06 a 12 de Junho de 2015 - 

observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, 
conforme dispuser a Norma Regulamentadora MTE n.º 5;
X. promover, anualmente, em conjunto com a comissão 
interna de acidentes, a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho;
XI. desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 5.º Ficam criados, na forma da tabela a seguir, como 
estrutura básica da GESMT, os cargos em comissão e 
função de confiança, com livre provimento e exoneração 
pelo Prefeito Municipal,

§ 1º O cargo de gerente deverá ser preenchido, 
preferencialmente, por servidor do Quadro Efetivo do 
município, mantendo-se para a Função de confiança os 
ditames da Lei que as disciplina.

§ 2º As competências, atribuições, remuneração, 
requisitos mínimos e demais exigências para provimento 
dos cargos em comissão e da função de confiança ora 
criados constam do ANEXO I desta Lei, sendo requisitos 
necessários para sua nomeação.

Art. 6.º A GESMT se estrutura, tecnicamente, da forma a 
seguir disposta:

I. De uma Equipe Técnica de Segurança e Medicina do 
Trabalho, responsável pelas atividades dispostas no art. 
4.º da presente lei, formada por servidores efetivos e 
composta, no mínimo por:

a) 2 (dois) engenheiros ou arquitetos com especialização 
em engenharia de segurança do trabalho;
b) 2 (dois) médicos com especialização em  medicina do 
trabalho;
c) 2 (dois) enfermeiros com especialização em 
enfermagem do trabalho;
d) 3 (três) técnicos em segurança do trabalho;
e) 3 (três) técnicos de enfermagem com especialização 
em enfermagem ou auxiliar de enfermagem do trabalho. 

II. De uma Equipe de Apoio da GESMT formada por 
servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Camaçari 
composta, no mínimo, por:

a) 1 (um) psicólogo;
b) 1 (um) assistente social.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de 
Administração dispor do quadro de pessoal descrito neste 
artigo e promover os atos destinados ao concurso público 
para provimento respectivo.

Art. 7.º Ficam criadas, dentre as especialidades 
integrantes da descrição dos cargos de provimentos 
efetivos do quadro de servidores públicos disposto no 
ANEXO III – Descrição dos Cargos da Lei 874, de 04 de 
abril de 2008, e suas alterações, que dispõe sobre o Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos de Camaçari, as abaixo descritas.

II. Os ocupantes de cargo em comissão, com ou sem 
vínculo efetivo com a Administração Municipal;
III. Os empregados públicos vinculados à Administração 
Indireta do Município de Camaçari;
IV. Os contratados temporariamente, por excepcional 
interesse público, mediante prévio processo seletivo 
simplificado;
V. Os trabalhadores de empresas terceirizadas 
contratadas que laborem nas dependências da 
Administração Pública Municipal direta ou indireta, 
quando couber.

Art. 3º A GESMT terá, entre outros, os seguintes objetivos 
específicos:

I. elaborar os programas preventivos PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e outros 
relacionados à segurança e saúde do colaborador, para 
tanto procedendo à avaliação ambiental necessária;
II. fazer com que seja garantido, permanentemente, um 
nível mais eficaz de segurança e saúde a todos os 
colaboradores objetivando, como princípios básicos:

a) a integração da atividade preventiva ao processo 
produtivo, abrangendo todos os aspectos relacionados ao 
trabalho;
b) o planejamento das ações de prevenção, através da 
implementação dos programas de gestão da segurança e 
saúde do trabalhador;
c) a participação dos colaboradores no planejamento, 
execução e avaliação das medidas adotadas pela 
Prefeitura;
d) o emprego de técnicas atualizadas de prevenção.

Art. 4º A GESMT desenvolverá suas atividades em 
conjunto com todos os órgãos da Administração Pública 
de que necessitar, visando a:

I. investigar, diligenciar e o que mais for necessário, 
visando a concessão ou cessação do benefício do 
adicional de insalubridade ou periculosidade;
II. elaborar estudos e propor medidas e alterações de 
normas técnicas, visando a adequação do ambiente de 
trabalho, em todos os aspectos;
III. identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar 
o mapa de riscos, e no que mais for necessário;
IV. participar das discussões promovidas pela Prefeitura 
para avaliar os impactos de alterações no ambiente e 
processo de trabalho relacionados à segurança e saúde 
dos servidores;
V. promover a análise das causas das doenças e 
acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos 
problemas identificados;
VI. monitorar a readaptação laboral do servidor municipal, 
visando a efetividade das determinações emanadas pela 
Junta Médica Municipal;
VII. auxiliar o ISSM no sentido da concessão de auxílio-
doença, quando decorrentes de acidente do trabalho, 
moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou 
incurável; ou aposentadoria especial, quando decorrente 
do exercício de atividades consideradas prejudiciais a 
saúde e integridade física do servidor, de acordo com o 
quadro elaborado pelo Instituto;
VIII. atuar, quando necessário, em processos de licença 
para tratamentos de saúde;
IX. manter permanente relacionamento com a comissão 
interna de acidentes, valendo-se ao máximo de suas 
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condições que possam trazer danos a sua integridade e as 
medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que 
deverão ser tomadas;
s) Exercer outras atribuições correlatas.

II. Na Classe IV, cargo efetivo de Enfermeiro, a 
especialidade de Enfermagem do Trabalho, com as 
seguintes atribuições:

a) Estudar as condições de segurança e periculosidade da 
empresa, efetuando observações nos locais de trabalho e 
discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades 
no campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho;
b) Elaborar e executar planos e programas de promoção e 
proteção à saúde dos empregados, participando de 
grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as 
causas de absenteísmo, fazem levantamentos de 
doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a 
estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de 
morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando 
possíveis relações com as atividades funcionais, para 
obter a continuidade operacional e o aumento da 
produtividade;
c) Executar e avaliar programas de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e não profissionais, 
fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, 
dos riscos e das condições de trabalho do menor e da 
mulher, para propiciar a preservação da integridade física 
e mental do trabalhador;
d) Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso 
de acidente ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos e 
tratamentos e providenciando o posterior atendimento 
médico adequado, para atenuar consequências e 
proporcionar apoio e conforto ao paciente;
e) Elaborar e executar e avaliar as atividades de 
assistência de enfermagem aos trabalhadores, 
proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local 
de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando 
medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes, 
coletando material para exame laboratorial, vacinações e 
outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo 
profissional;
f) Organizar e administrar o Setor de Enfermagem, 
prevendo pessoa e material necessários, treinando e 
supervisionando auxiliares de enfermagem adequado às 
necessidades de saúde do trabalhador;
g) Treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de 
roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para 
reduzir a incidência de acidentes;
h) Planejar e executar programas de educação sanitária, 
divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de 
hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e 
melhorar as condições de saúde do trabalhador;
i) Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças 
profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de 
preparar informes para subsídios processuais nos pedidos 
de indenização e orientar em problemas de prevenção de 
doenças profissionais;
j) Exercer outras atribuições correlatas.

III. Na Classe III, cargo efetivo de Técnico em 
Enfermagem, a especialidade de Técnico em 
Enfermagem do Trabalho, com as seguintes atribuições:

a) Co-participar com o enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e execução das atividades de 
enfermagem do trabalho, nos três níveis de prevenção, 

I. Na Classe IV, cargo efetivo de Arquiteto, a especialidade 
de “Engenharia de Segurança do Trabalho”, com as 
seguintes atribuições: 

a) Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os 
serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho;
b) Estudar as condições de segurança dos locais de 
trabalho e das instalações e equipamentos, com vistas 
especialmente aos problemas de controle de risco, 
controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, 
proteção contra incêndio e saneamento;
c) Planejar e desenvolver a implantação de técnicas 
relativas a gerenciamento e controle de riscos;
d) Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir 
parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle 
sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos 
físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes 
atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões 
anormais, caracterizando as atividades, operações e 
locais insalubres e perigosos; 
e) Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando 
causas, propondo medidas preventivas e corretivas e 
orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a 
custo; 
f) Propor políticas, programas, normas e regulamentos de 
Segurança do Trabalho, zelando pela sua observância;
g) Elaborar projetos de sistemas de segurança e 
assessorar a elaboração de projetos de obras, instalação 
e equipamentos, opinando do ponto de vista da 
Engenharia de Segurança;
h) Estudar instalações, máquinas e equipamentos, 
identificando seus pontos de risco e projetando 
dispositivos de segurança;
i) Projetar sistemas de proteção contra incêndios, 
coordenar atividades de combate a incêndio e de 
salvamento e elaborar planos para emergência e 
catástrofes; 
j) Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a 
segurança do Trabalho, delimitando áreas de 
periculosidade;
k) Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção 
coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de 
proteção individual e os de proteção contra incêndio, 
assegurando-se de sua qualidade e eficiência; 
l) Opinar e participar da especificação para aquisição de 
substâncias e equipamentos cuja manipulação, 
armazenamento, transporte ou funcionamento possam 
apresentar riscos, acompanhando o controle do 
recebimento e da expedição;
m) Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a 
prevenção de acidentes, promovendo a instalação de 
comissões e assessorando-lhes o funcionamento;
n) Orientar o treinamento específico de Segurança do 
Trabalho e assessorar a elaboração de programas de 
treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do 
Trabalho;
o) Acompanhar a execução de obras e serviços 
decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando 
a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; 
p) Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o 
exercício de funções, apontando os riscos decorrentes 
desses exercícios; 
q) Propor medidas preventivas no campo da Segurança 
do Trabalho, em face do conhecimento da natureza e 
gravidade das lesões provenientes do acidente de 
trabalho, incluídas as doenças do trabalho; 
r) Informar aos trabalhadores e à comunidade, 
diretamente ou por meio de seus representantes, as 
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conclusão de curso de especialização em Medicina do 
Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de 
certificado de residência médica em área de concentração 
em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, 
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência 
Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados 
por universidade ou faculdade que mantenha curso de 
graduação em Medicina;
III. enfermeiro do trabalho: enfermeiro portador de 
certificado de conclusão de curso de especialização em 
Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, 
ministrado por universidade ou faculdade que mantenha 
curso de graduação em enfermagem;
IV. técnico de enfermagem do trabalho: técnico de 
enfermagem portador de certificado de conclusão de 
curso de qualificação de técnico de enfermagem do 
trabalho, ministrado por instituição especializada 
reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação;
V. técnico de segurança do trabalho: técnico portador de 
comprovação de registro profissional expedido pelo 
Ministério do Trabalho.

§1.º Todos os profissionais elencados neste artigo 
deverão apresentar respectivo registro no órgão de 
classe.

§2.º Ao profissional especializado em Segurança e em 
Medicina do Trabalho é vedado o exercício de outras 
atividades na Prefeitura, durante o horário de sua atuação 
na GESMT.

§3.º Em relação às categorias mencionadas nas alíneas I 
e V deste artigo observar-se-á, no que couber, o disposto 
na Lei n.º 7.410, de 27 de novembro de 1985 e no Decreto 
n.º 92.530, de 9 de abril de 1986,

Art. 10. Compete aos profissionais integrantes do GESMT:

I. aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e 
de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos 
os seus componentes, inclusive máquinas e 
equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali 
existentes à saúde do trabalhador;
II. determinar, quando esgotados todos os meios 
conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, 
mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de acordo 
com o que determina a Norma Regulamentadora nº 06, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, desde que a 
concentração, a intensidade ou característica do agente 
assim o exija;
III. colaborar, quando solicitado, nos projetos e na 
implantação de novas instalações físicas e tecnológicas 
da Prefeitura, exercendo a competência disposta no inciso 
I;
IV. responsabilizar-se tecnicamente pela orientação 
quanto ao cumprimento do disposto nas Normas 
Regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas 
pela Prefeitura;
V. promover a real ização de at iv idades de 
conscientização, educação e orientação dos 
trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas 
quanto de programas de duração permanente;
VI. esclarecer e conscientizar a Prefeitura sobre os 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-a em favor da prevenção;
VII. analisar e registrar em documento(s) específico(s) 

integrando a equipe de saúde do colaborador.
b) Participar com o enfermeiro do trabalho no 
planejamento, programação e orientação das atividades 
de enfermagem do trabalho, no desenvolvimento e 
execução de programas de avaliação da saúde dos 
trabalhadores e na elaboração e execução de programas 
de controle das doenças transmissíveis e não 
transmissíveis e vigilância epidemiológica dos 
colaboradores e na execução dos programas de higiene e 
segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais;
c) Executar todas as atividades de enfermagem do 
trabalho exceto as privativas do enfermeiro.
d) Integrar a equipe de saúde do colaborador.
e) Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde 
dos colaboradores, nos levantamentos de doenças 
p ro f i ss iona is ,  l esões  t raumát i cas ,  doenças  
epidemiológicas.
f) Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de 
acidentes ou doenças profissionais
g) Participar dos programas de prevenção de acidentes, 
de preservação da saúde e de medidas reabilitativas.
h) Desempenhar tarefas relativas a campanhas de 
educação sanitária.
i) Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos 
serviços de médico e de enfermagem do trabalho.
j) Auxiliar na realização de inquéritos sanitários nos locais 
de trabalho.
k)Auxiliar na realização de exames pré-admissionais, 
periódicos, demissionais, e outros determinados pelas 
normas internas da Prefeitura de Camaçari.
l) Atender as necessidades dos colaboradores portadores 
de doenças ou lesões de pouca gravidade, sob 
supervisão.
m) Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática.
n) Executar e apoiar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua 
função.

Art. 8.º A exceção do Chefe da Equipe Técnica de 
Segurança e Medicina do Trabalho, que exerce função de 
confiança, os demais membros das equipes que 
compõem a estrutura da GESMT, dispostas no art. 6.º da 
presente Lei, farão jus a uma gratificação de desempenho, 
no percentual de 40% (quarenta por cento), paga 
mensalmente e calculada sobre o vencimento básico, 
referência I-A da carreira a que pertencer o servidor.

§ 1.º A gratificação indicada no parágrafo anterior é 
inacumulável com qualquer outra gratificação instituída no 
município de Camaçari, exceto com a gratificação natalina 
e a gratificação pela prestação de serviço extraordinário.

§2.º A gratificação de desempenho será regulamentada 
por decreto municipal no prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias após a aprovação desta Lei.

Art. 9.º Em obediência às normas federais, os 
profissionais que compõem a GESMT deverão satisfazer 
os seguintes requisitos:

I. engenheiro de segurança do trabalho: engenheiro ou 
arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, 
em nível de pós-graduação;
II. médico do trabalho: médico portador de certificado de 
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que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica reorganizado, nos termos desta Lei, o Quadro 
de Pessoal do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM, instituído pela Lei nº 1029/2009 e 
alterações.

§1º A nomenclatura, a quantidade, a carga horária, a 
remuneração, a especialidade e a descrição das 
atribuições dos cargos de provimento efetivo do ISSM são 
os estabelecidos nos Anexos I e III desta Lei.

§2º A nomenclatura, a quantidade, a simbologia e a 
remuneração dos cargos de provimento em comissão e 
das funções gratificadas são os estabelecidos no Anexo II 
desta Lei.

§3º As funções gratificadas previdenciárias serão 
exercidas, exclusivamente, pelos servidores efetivos.

§4º Os servidores investidos nos cargos de provimento 
efetivo serão denominados servidores autárquicos da 
carreira previdenciária.
§5º O regime jurídico dos cargos de provimento efetivo 
que compõem o Quadro de Pessoal do ISSM é o instituído 
pela Lei Municipal nº 407, de 30 de agosto de 1998.

Art.2º Fica alterada a redação do inciso I, do Art. 1º da Lei 
Municipal nº1029/2009 e acrescido os Parágrafos 1º e 2º 
na forma a seguir disposta:

I- Diretoria Executiva

a) Diretoria da Superintendência
1. Assessoria Técnica
2. Assessoria Jurídica
3. Controle Interno e Auditoria
4.  Ouvidoria e Informação
5. Relações Institucionais

b) Diretoria Administrativa e de Finanças
1. Assessoria Técnica
2. Gerência de Gestão e Pessoas
3. Gerência de Administração e Serviços
4. Gerência Financeira e Contábil

c) Diretoria de Previdência e Assistência Social
1. Assessoria Técnica
2. Gerência de Previdência e Benefícios
3. Gerência de Assistência Social
4. Gerência de Informação e Cadastro

§1° Os diretores do ISSM contarão com Assistentes 
Técnicos responsáveis pela promoção do apoio técnico 
direto e imediato em atividades relacionadas com os 
assuntos pertinentes e o objetivo da Instituição. (AC)

§2º As atribuições e Competências de cada ocupante da 
Diretoria Executiva e seus subordinados encontram-se 
dispostas no Regimento Interno do ISSM. (AC)

Art. 3º Fica alterada a redação dos os Parágrafos 1º, 2º e 
3º, do art. 2º, da Lei Municipal nº1029/2009, na forma a 
seguir disposta:

“Art. 2º (...)

§1º O ingresso nos cargos de provimento efetivo se 
dará mediante concurso público de provas ou de 

todos os acidentes ocorridos na Prefeitura, com ou sem 
vítima, e todos os casos de doença ocupacional, 
descrevendo a história e característica do acidente e/ou 
doença ocupacional, os fatores ambientais, as 
características do agente e as condições do(s) 
indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou 
acidentado(s);
VIII.  registrar, mensalmente, os dados atualizados de 
acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de 
insalubridade;
IX. elaborar planos de controle de efeitos de catástrofes, 
de disponibilidade de meios que visem ao combate a 
incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima 
deste ou de qualquer tipo de acidente.

§1.º As atividades dos profissionais integrantes do 
GESMT são essencialmente prevencionistas, embora não 
seja vedado o atendimento de emergência, quando se 
tornar necessário.

§2.º Os registros de que tratam as alíneas VII e VIII do 
presente artigo devem ser mantidos arquivados por 
período não inferior a 25 (vinte e cinco) anos, sendo 
asseguradas condições de acesso ao seu conteúdo, na 
forma da lei.

Art. 11. Os componentes da GESMT, no desempenho de 
suas funções, deverão ter livre acesso a todos os órgãos 
que compõem a Administração Pública Municipal.

Art. 12. Toda a legislação municipal a ser proposta que 
trate da matéria de engenharia de segurança e medicina 
do trabalho deverá ter prévia manifestação da GESMT.

Art. 13. A presente Lei deverá ser regulamentada no prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua 
publicação, podendo ser em ato único ou não.

Parágrafo único. O Regimento Interno da GESMT deverá 
ser aprovado mediante decreto em até 60 (sessenta) dias 
contados da publicação desta Lei.

Art. 14. As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotação própria orçamentária, suplementada 
se necessário.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

        LEI Nº 1387/2015
        DE 09 DE JUNHO DE 2015

 
Altera a Lei nº 1029/2009 que Reorganiza a 
Estrutura Organizacional no âmbito do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Munic ipa l  –  ISSM,  e  dá  outras  
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO saber 
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a) condenação criminal transitada em julgado;

b) condenação judicial por ato de improbidade 
administrativa;

c) penalidade administrativa;

III Nível superior.” 

Art. 7º Fica alterado o caput e incisos I, II, III e IV, e 
acrescidos os incisos V, VI e os Parágrafos 1º e 2º ao art. 7º 
da Lei Municipal nº 1029/2009, na forma a seguir disposta:

“Art. 7º substituição dos titulares de Cargos em 
Comissão do ISSM, em suas faltas ou impedimentos 
eventuais, far-se-á da seguinte forma: (AC)

I  O Diretor Superintendente pelo Diretor 
Administrativo e Finanças e, na sua falta, pelo Diretor 
de Previdência e Assistência Social; (AC)

II O Chefe de Gabinete por um dos assessores com 
lotação na Diretoria da Superintendência; (AC)

III Os Assessores Chefes com lotação por um dos 
assessores de lotação da respectiva Assessoria; (AC)

IV O Diretor Administrativo e Financeiro por seu 
Assessor Técnico diretamente subordinado; (AC)

V O Diretor de Previdência e Assistência Social por 
seu Assessor Técnico diretamente subordinado; (AC)

VI O Gerente, por um dos servidores que lhes sejam 
diretamente subordinados; (AC)

§1º Na ausência de toda a Diretoria Executiva, a 
Administração do ISSM ficará sob a responsabilidade 
do Chefe de Gabinete da Superintendência; (AC)

§2º Nos casos de ausências e impedimentos 
eventuais dos integrantes da Diretoria Executiva, por 
período superior a 30 (trinta) dias, o substituto será 
nomeado pelo Prefeito do Município.” (AC)

Art. 8º Fica alterado o caput e acrescidos os incisos I, II, III 
e Parágrafo único do art.8º da Lei Municipal nº 1029/2009, 
na forma a seguir disposta:

“Art. 8º  Integram essa Lei: (NR)

I. Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo;(NR)

II. Quadro de Pessoal de Provimento Temporário;(NR)

III. Descrição de cargos de Provimento Efetivo. (NR)

Parágrafo único. As atribuições dos Cargos 
Comissionados constarão no Regimento Interno do 
ISSM. (AC)

Art. 9º Fica acrescido o parágrafo único do Art. 9º da Lei 
Municipal nº1029/2009, na forma a seguir disposta:

“Art.9º: (...)

Parágrafo único. Utiliza-se como fonte subsidiária 

provas e títulos, exigindo-se curso superior completo, 
em nível de graduação, ou curso médio, ou 
equivalente, concluído conforme o nível do cargo, 
observados os requisitos fixados na legislação 
pertinente. (NR)

§2º Até que ocorra a realização de concurso público 
para provimento dos cargos efetivos do Quadro de 
Pessoal do ISSM, poderá o Chefe do Poder Executivo 
autorizar a cessão de servidores integrantes do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta Municipal, 
mediante requisição do Diretor Superintendente. (NR)

§3º O Quadro de Cargos em Comissão e Funções 
gratificadas do ISSM são de livre nomeação e 
exoneração, por ato do Diretor Superintendente do 
ISSM, salvo os t i tulares da Diretoria da 
Superintendência, Diretoria Administrativa e de 
Finanças e da Diretoria de Previdência e Assistência 
Social, que são de livre nomeação e exoneração do 
Chefe do Poder Executivo Municipal”. (NR)

Art. 4º Fica alterada a redação do caput do art.4º, da Lei 
Municipal nº1029/2009 e acrescido os Parágrafos 1º e 2º, 
na forma a seguir disposta:

“Art.4º A jornada de trabalho dos servidores 
integrantes dos Quadros Efetivo e Temporário do 
ISSM é de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvado o 
disposto nos Parágrafos 1º e 2º deste artigo”. (NR)

“§1º A jornada de trabalho semanal para o cargo de 
Médico e de Analista de Seguro Social, com formação 
em Direito é de 20 (vinte) horas semanais.” (AC)

“§2º A jornada de trabalho semanal para o cargo de 
Analista de Seguro Social, com formação em Serviço 
Social é de 30 (trinta) horas semanais.” (AC)

Art. 5º  Fica acrescida os Parágrafos 1º e 2º no art.5º da 
Lei Municipal nº1029/2009, na forma a seguir disposta:

“§1º O plano de carreiras dos servidores efetivos do 
ISSM será instituído por lei específica. (AC)

§2º A gratificação pelo exercício de função de 
confiança será percebida exclusivamente pelo 
servidor público ocupante de cargo efetivo do Quadro 
de Pessoal da Administração Direta e Indireta do 
Município, no exercício da função de Chefe de Setor, 
cumulativamente com o vencimento e vantagens de 
seu cargo.” (NR)

Art. 6º Fica alterado o caput e acrescido os incisos I, II e III 
do Art.6º da Lei Municipal nº 1029/2009, na forma a seguir 
disposta:

“Art. 6º  São requisitos para o exercício dos cargos em 
comissão de Diretor Superintendente, Diretor de 
Administração e Finanças e Diretor de Previdência e 
Assistência Social:

I. experiência nas áreas previdenciária, financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de 
auditoria, observada a especialidade na área de 
atuação;

II. não ter sofrido; 
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LEI Nº 1387/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

ANEXO III

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL- ISSM

DESCRIÇÃO DE CARGOS

CARGO - Administrador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades aplicando os princípios e teorias 
da administração, programando ou executando estudos, 
pesquisas, análises e desenvolvimento de projetos 
inerentes a área de processos organizacionais e de 
seguridade social. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar, analisar, controlar e executar atividades de 
assessoria técnica, administrativa nas diversas áreas 
de atuação da Autarquia; 

· Promover estudos de racionalização e provisões de 
natureza administrativa, nas áreas de recursos 
humanos, material, finanças, desempenho 
organizacional e de atendimento ao público; 

· Analisar processos e procedimentos sobre os 
aspectos técnicos, administrativos, operacionais, 
financeiros e orçamentários, inclusive quanto à 
regularidade de sua instrução; 

· Analisar relatórios e registros sobre custos com 
prestadores de serviços credenciados de acordo com 
parâmetros comparativos estabelecidos; 

desta Lei, a norma que disciplina o Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores da 
Administração Direta do Município.” (AC)

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
correrão por conta de dotações orçamentárias 
específicas, e no que couber, ao Chefe do Executivo 
Municipal, ficando o Diretor Superintendente autorizado a 
abrir créditos suplementares, se necessário à cobertura 
das despesas decorrentes da aplicação desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1387/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

 
ANEXO I

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM

QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO

LEI Nº 1387/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

 
ANEXO II

DESCRIÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO 
TEMPORÁRIO DO ISSM
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reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, bem 
como registro no respectivo órgão de fiscalização 
profissional.

CARGO – Analista em Seguro Social com formação 
em Administração

DESCRIÇÃO SUMÁRIA.
Processar os processos de benefícios previdenciários, 
atendimento e acompanhamento dos segurados.

RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES:

· Analisar, acompanhar e instruir processos de 
concessões,  pagamento,  cadast ro  e  
informações de aposentadorias e pensões do 
conjunto de servidores públicos efetivos do 
Município de Camaçari;

·  Planejar, implantar e avaliar as ações voltadas 
às atividades relativas ao Regime Próprio de 
Previdência no âmbito do Município de 
Camaçari;

· Planejar, implantar, coordenar e avaliar ações 
voltadas ao atendimento e orientação aos 
segurados ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes, zelando pela manutenção e 
atualização do cadastro previdenciário;

· Coordenar as atividades de suporte ao 
gerenciamento das atividades coorporativas do 
ISSM, no que se refere aos serviços 
administrativos, logísticos, de infra-estrutura e 
de suprimentos;

· Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades 
de gestão de recursos humanos, gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, análise 
contábil, auditoria contábil, despesas de 
pessoal, cálculos judiciais, política de 
investimentos da entidade e gestão da 
tecnologia e sistemas de informação.

· Capitalizar e gerenciar os investimentos do 
ISSM.

· Exercer outras responsabilidades/ atribuições 
correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Graduação em Administração com 
especialização em finanças, cuja formação tenha sido em 
curso superior reconhecido/registrado pelo Ministério da 
Educação, bem como registro no respectivo órgão de 
fiscalização profissional.

CARGO- Analista de Seguro Social com Formação 
em Arquivologia

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Organizar documentação de arquivos institucionais e 
pessoais, organizar acervos musicológicos públicos e 
privados. Dar acesso à informação, conservar acervos. 
Preparar ações educativas ou culturais, planejar e realizar 
atividades técnico-administrativas, orientar implantação 
das atividades técnicas. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar, organizar, assessorar e executar 

· Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 
leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros 
atos normativos aplicáveis às áreas de atuação da 
Autarquia; 

· Realizar atividades de gerenciamento, administração 
e operacionalização do RPPS- (Regime Próprio de 
Previdência Social) ,  relacionadas com a 
arrecadação, gestão de recursos e fundos 
previdenciários, bem como com a concessão, 
pagamento e manutenção dos benefícios de 
aposentadorias e pensões; 

· Gerir, executar, controlar e certificar procedimentos de 
compensação previdenciária;

· Participar de comissões encarregadas do 
desenvolvimento ou execução de projetos ou 
atividades nas áreas de atuação da Autarquia;

·  Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Administração e 
registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

CARGO – Analista em Seguro Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA.
Processar os processos de benefícios previdenciários, 
atendimento e acompanhamento dos segurados.

RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES:

· Analisar, acompanhar e instruir processos de 
concessões,  pagamento,  cadast ro  e  
informações de aposentadorias e pensões do 
conjunto de servidores públicos efetivos do 
Município de Camaçari;

·  Planejar, implantar e avaliar as ações voltadas 
às atividades relativas ao Regime Próprio de 
Previdência no âmbito do Município de 
Camaçari;

· Planejar, implantar, coordenar e avaliar ações 
voltadas ao atendimento e orientação aos 
segurados ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes, zelando pela manutenção e 
atualização do cadastro previdenciário;

· Coordenar as atividades de suporte ao 
gerenciamento das atividades coorporativas do 
ISSM, no que se refere aos serviços 
administrativos, logísticos, de infraestrutura e de 
suprimentos;

· Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades 
de gestão de recursos humanos, gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, análise 
contábil, auditoria contábil, despesas de 
pessoal, cálculos judiciais, política de 
investimentos da entidade e gestão da 
tecnologia e sistemas de informação.

· Exercer outras responsabilidades/ atribuições 
correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Graduação em qualquer área, cuja 
f o r m a ç ã o  t e n h a  s i d o  e m  c u r s o  s u p e r i o r  
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CARGO – Analista de Seguro Social com formação 
em Comunicação Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar o relacionamento institucional do ISSM, 
envolvendo as relações interinstitucionais, garantindo a 
execução da comunicação e a publicidade oficial, através 
de mídias, de acordo com as diretrizes estratégicas.

COM ÊNFASE EM JORNALISMO:

· Planejar, pesquisar, coletar, desenvolver, analisar 
padronizar e executar instrumentos de comunicação 
que permitam o fluxo de informações entre a 
Autarquia, segurados, prestadores de serviços e 
demais órgãos públicos;

· Realizar a interface entre os veículos de comunicação 
e o Instituto, com a utilização dos meios inerentes à 
Assessoria de Comunicação;

· Realizar a cobertura jornalística e registro fotográfico 
de eventos em que a Autarquia participe;

· Manter registro atualizado das divulgações efetuadas 
pelo órgão e das notícias publicadas pela imprensa de 
interesse do ISSM;

· Assessorar a Diretoria e outros setores na divulgação 
de assuntos de interesse do ISSM, de seus segurados 
e prestadores de serviços;

· Participar de comissões encarregadas do 
desenvolvimento e execução de projetos e atividades 
nas diversas áreas de atuação da Autarquia.

· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

Formação: Graduação em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo, em curso superior 
reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, bem 
como registro no respectivo órgão de fiscalização 
profissional.

COM ÊNFASE EM RELAÇÕES PÚBLICAS:

· Planejar, pesquisar, desenvolver, e executar 
eventos e demais ações de Relações Públicas voltadas 
para os diversos públicos vinculados ao ISSM;
· Planejar, aplicar e acompanhar pesquisas de 
campo, visando aferir a qualidade dos serviços prestados, 
bem como avaliar seus resultados e emitir relatórios;
· Organizar e planejar os eventos oficiais da 
Instituição, bem como acompanhar a sua realização e 
emitir relatórios analíticos; assessorar a Diretoria e outros 
setores na divulgação de assuntos de interesse do ISSM, 
de seus segurados e prestadores de serviços;
· Participar de comissões encarregadas do 
desenvolvimento e execução de projetos e atividades nas 
diversas áreas de atuação da Autarquia;
· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação 
profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

Formação: Graduação em Comunicação Social com 

atividades técnicas de arquivologia;
· Definir a tabela de temporalidade e o sistema de 
arquivamento da documentação atinente aos processos 
administrativos relacionados à área de atuação do ISSM; 
· Realizar estudos e propostas quanto à automação 
aplicada ao sistema de arquivamento da documentação 
das diversas áreas de atuação da Autarquia;
· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua habilitação 
profissional;

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Graduação em Arquivologia, em curso 
superior reconhecido/registrado pelo Ministério da 
Educação, bem como registro no respectivo órgão de 
fiscalização profissional.

CARGO - Analista de Seguro Social com Formação 
em Ciências Contábeis

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, orientação, 
supervisão, coordenação e monitoração dos trabalhos 
inerentes a escrituração contábil do Instituto.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar, analisar, controlar, executar, e conciliar, 
operações e registros sobre fatos contábeis, 
patrimoniais, financeiros, fiscais e orçamentários em 
consonância com a legislação e os sistemas 
contábeis pertinentes;

· Analisar processos e procedimentos sob os aspectos 
técnicos, administrativos, operacionais, financeiros, 
contábeis e orçamentários, inclusive quanto à 
regularidade de sua instrução;

· Analisar registros contábeis e relatórios sobre custos 
com prestadores de serviços credenciados de acordo 
com parâmetros comparativos estabelecidos;

· Analisar relatórios gerenciais e métodos estatísticos 
indicados por especialistas na auditoria das contas;

· Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 
leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 
normativos aplicáveis às áreas de atuação da 
Autarquia;

· Realizar atividades de gerenciamento, administração 
e operacionalização do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS, relacionadas com a 
arrecadação, gestão de recursos e fundos 
previdenciários, bem como com a concessão, 
pagamento e manutenção dos benefícios de 
aposentadorias e pensões;

· Gerir, executar, controlar e certificar procedimentos de 
compensação previdenciária;

· Participar de Comissões encarregadas do 
desenvolvimento execução de projetos ou atividades 
nas diversas áreas de atuação da Autarquia;

· Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Ciências Contábeis e 
registro no Conselho Regional, quando exigido em 
legislação federal.  
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nas diversas áreas de atuação da Autarquia;
· Realizar planejamentos, estudos, análises e 

projeções de natureza econômica, financeira e 
orçamentária, envolvendo atividades técnico-
administrativas relacionadas à gestão e controle dos 
sistemas de assistência à saúde e previdência geridas 
pelo ISSM;

· Analisar relatórios e registros sobre custos com 
prestadores de serviços credenciados de acordo com 
parâmetros comparativos estabelecidos;

· Analisar processos e procedimentos sob os aspectos 
técnicos, administrativos, operacionais, financeiros, 
contábeis e orçamentários, inclusive quanto à 
regularidade de sua instrução;

· Realizar atividades de gerenciamento, administração 
e operacionalização do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS, relacionadas com a 
arrecadação, gestão de recursos e fundos 
previdenciários, bem como com a concessão, 
pagamento e manutenção dos benefícios de 
aposentadorias e pensões;

· Gerir, executar, controlar e certificar procedimentos de 
compensação previdenciária;

· Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 
leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 
normativos aplicáveis às áreas de atuação da 
Autarquia;

· Participar de comissões encarregadas do 
desenvolvimento e execução de projetos ou 
atividades nas diversas áreas de atuação da 
Autarquia;

· Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Economia e registro no 
Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

CARGO - Analista de Seguro Social com formação 
em Estatística

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades inerentes a cálculos estatísticos 
em geral, criação, análise e interpretação de índices, 
levantamentos, pesquisas, estudos e análise de dados. 

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar, pesquisar, coletar, desenvolver, analisar e 
executar modelos matemáticos/estatísticos com base 
na análise dos dados existentes nos sistemas 
informatizados da Autarquia como de fontes externas;

· Desenvolver soluções em análise de dados que 
promovam a otimização dos recursos destinados às 
áreas de saúde e previdenciária da Autarquia, bem 
como o aperfeiçoamento dos controles sobre sua 
aplicação;

· Prestar assessoria direta às diversas áreas 
administrativas e operacionais da Autarquia no 
atendimento de demandas operacionais que 
envolvam a formulação e aplicação de modelos 
estatísticos;

· Analisar relatórios gerenciais e métodos estatísticos 
indicados por especialistas na auditoria das contas;

habilitação em Relações Públicas, em curso superior 
reconhecido/registrado pelo Ministério da Educação, bem 
como registro no respectivo órgão de fiscalização 
profissional.

CARGO – Analista em Seguro Social com Formação 
em Direito

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Prestar assessoramento jurídico ao ISSM e, sempre que 
solicitado pelas diversas áreas integrantes da estrutura 
organizacional do Instituto, atender consultas formuladas 
e emitir parecer sobre assuntos de natureza jurídica.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Representar e defender o ISSM em qualquer instância 
judicial, nas causas em que for autor, ré, assistente, 
oponente, terceiro interveniente ou interessada, 
quando expressamente credenciado pelo Diretor 
Superintendente.

· Exercer o controle da legalidade dos atos praticados 
pelo ISSM, sempre que submetidos ao seu exame.

· Pronunciar-se em assuntos técnicos que envolvam 
estudos, análises e emissão de pareceres de 
interesse do ISSM.

· Emitir parecer sobre questões jurídicas em processos 
de benefícios previdenciários, contratações, 
convênio, locações, alienações de imóveis e 
licitações.

· Examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, 
bem como de contratos, acordos, convênios e termos 
similares.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Direito e registro no 
Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

CARGO - Analista de Seguro Social com Formação 
em Economia

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de planejamento, estudos, 
análises e previsões de natureza econômica, financeira e 
administrativa, propondo medidas e diretrizes que 
assegurem a viabilidade de execução dos projetos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Analisar o ambiente econômico;
· Elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, 

de mercado e de viabilidade econômica, dentre 
outros;

· Participar do planejamento estratégico e de curto 
prazo e avaliar as políticas de impacto para o Instituto;

· Gerir a programação econômico-financeira;
· Examinar as finanças do Instituto;
· Realizar análises econômico-financeiras;
· Fazer estudos gerais sobre as finanças públicas;
· Orientar e coordenar grupos de trabalho, incumbidos 

de pesquisas econômicas em geral.
· Planejar, organizar, coordenar, auditar, controlar e 

executar atividades de natureza técnico-profissional 
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Desenvolver atividades de elaboração, coordenação, 
execução, supervisão e avaliação de políticas sociais, 
assim como, de estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos da área social.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Pesquisar, planejar, analisar, coordenar e executar 
programas ou atividades técnicas na área do serviço 
social, relacionadas às áreas de atuação da 
Autarquia;

· D e s e n v o l v e r  a ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e  
assessoramento, consultoria e pesquisa pertinentes a 
sua área de atuação;

· Orientam e monitoram as ações em desenvolvimento 
relacionadas à Autarquia; Desempenham tarefas 
administrativas e articulam recursos disponíveis;

· Realizar visitas domiciliares e hospitalares na capital e 
in te r io r  para  rea l i zação  de  en t rev is tas ,  
acompanhamentos e avaliações relacionadas aos 
controles das áreas de atuação da autarquia;

· Prestar assessoria técnica manifestando-se nos 
processos administrativos e judiciais relativos às 
áreas de Perícia Previdenciária, dentro de sua área de 
atuação profissional;

· Realizar estudos socioeconômicos e participar da 
elaboração e execução de programas relacionados à 
prevenção da saúde dos segurados do ISSM;

· Atuar em equipes multiprofissionais e de 
acompanhamento domiciliar e hospitalar; Atender aos 
usuários no processo de autorização e orientação 
quanto aos procedimentos solicitados.

· Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional 

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE

· Contribuir para promoção, prevenção e recuperação 
da saúde e do bem estar social dos beneficiários do 
Instituto, prestando serviços de forma integrada, 
favorecendo o convívio e a reintegração do 
usuário/paciente ao meio social, familiar e de trabalho.

· Promover atividades educativas, interativas e 
culturais, permitindo o progresso coletivo e a melhoria 
de comportamento individual.

· Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e 
psicossomáticas, atuando sobre os fatores 
psicossociais e econômicos que interferem no 
tratamento do usuário/paciente.

· Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Serviço Social e 
registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

CARGO – Analista de Seguro Social com Formação em 
Tecnologia da Informação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando 
interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco de dados e modificação 
de programas; projetar, implantar e realizar manutenção 

· Gerar relatórios gerenciais e operacionais, garantindo 
sua qualidade e confiabilidade;

· Participar de comissões encarregadas do 
desenvolvimento e execução de projetos e atividades 
nas diversas áreas de atuação da Autarquia.

· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Estatística e registro no 
Conselho Regional, quando exigido em legislação federal.  

CARGO - Analista de Seguro Social com Formação 
em Psicologia

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades de coordenação, orientação, 
planejamento e execução de tarefas especializadas 
referentes ao estudo do comportamento humano, 
dinâmica de personalidade, com vistas a orientação psico-
pedagógica, clínica, atendimento individual e 
desenvolvimento social

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Planejar e executar atividades técnicas aplicadas à 
área de atuação da Autarquia, como também 
direcionadas à orientação, avaliação e clínica 
psicológica;

· D e s e n v o l v e r  a ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d e  
assessoramento, consultoria e pesquisa pertinentes a 
sua área de atuação;

· Realizar visitas domiciliares e hospitalares na capital e 
in te r io r  para  rea l i zação  de  en t rev is tas ,  
acompanhamentos e avaliações relacionadas aos 
controles das áreas de atuação da autarquia;

· Realizar auditoria em contas e faturas da rede 
credenciada, de acordo com sua área de formação;

· Prestar assessoria técnica manifestando-se nos 
processos administrativos e judiciais relativos às 
áreas de Perícia Previdenciária, dentro de sua área de 
atuação profissional;

· Participar da elaboração e execução de programas 
relacionados à prevenção da saúde dos segurados do 
ISSM;

· Atuar em equipes multiprofissionais e de 
acompanhamento domiciliar e hospitalar;

· Participar do atendimento aos usuários no processo 
de autor ização e or ientação quanto aos 
procedimentos e benefícios solicitados.

· Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Psicologia em 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no Conselho Regional, quando exigido em 
legislação federal.

CARGO – Analista de Seguro Social com Formação 
em Serviço Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
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· Testar e avaliar os métodos utilizados para 
aferição de custos na obtenção de estoques, 
acompanhando a guarda, o controle e o inventário dos 
bens do ISSM.

· Contribuir para a manutenção e desenvolvimento 
dos sistemas contábeis e fiscais, assessorando a 
implantação de novas rotinas, sempre que ocorra 
alteração na Legislação Contábil e Fiscal.

· Monitorar sistematicamente as oportunidades e 
ameaças f iscais,  t r ibutár ias,  contábeis e 
administrativas.

· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional;

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Graduação em ciências contábeis, com 
aprovação em curso de formação inicial para auditor 
interno e registro no Conselho Regional, quando exigido 
em legislação federal.

CARGO – Médico 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Prestar assistência médica, primeiros socorros aos 
segurados do ISSM, dentro das dependências do Instituto, 
zelando pela saúde e pela vida dos segurados ativos e 
inativos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Prestar serviços técnicos em sua área de atuação, 
proceder a estudos de natureza técnica na área de 
saúde e perícia previdenciária, elaborar informações e 
pareceres/laudos em matéria de sua competência.

· Pesquisar, planejar, coordenar e executar atividades 
técnicas aplicadas à área de atuação da Autarquia;

· Prestar assessoria técnica aos processos 
administrativos e judiciais relativos à sua área de 
atuação;

· Participar de eventos técnicos e cursos de 
qualificação profissional, bem como de comissões 
encarregadas do desenvolvimento ou execução de 
projetos ou atividades nas áreas de atuação da 
Autarquia;

· Executar outras atividades correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Superior em Medicina com 
especialização em perícia médica ou medicina do 
trabalho e registro no Conselho Regional quando exigido 
em legislação Federal

CARGO – Motorista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Desenvolver atividades inerentes à condução de veículos 
utilizados no transporte de servidores, passageiros e 
cargas, observando sinalização, respeitando as Leis de 
Trânsito, mantendo os veículos em perfeito estado de 
funcionamento.

de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, 
tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, 
linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· P a r t i c i p a r  d e  e q u i p e s  t é c n i c a s  d e  
desenvolvimento e implantação de sistemas, 
aplicativos e soluções de TIC, em conformidade 
com as necessidades estratégicas do órgão de 
lotação, visando assegurar às unidades 
organizacionais as condições necessárias à 
realização suas atividades; 

·  Colaborar na prospecção de novas tecnologias e 
na elaboração projetos para a aquisição de 
softwares e hardwares, bem como para a 
contratação de serviços técnicos especializados 
na área de TIC; 

· Planejar e executar manutenções preventivas e 
corretivas nos sistemas de informação e banco de 
dados; 

·  Executar serviços técnicos de TIC que permitam 
aos servidores do órgão de lotação e ao público 
externo em geral, consultar e prover informações 
pertinentes ao negócio, ou às unidades 
organizacionais do órgão de lotação;  

· Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Nível superior em Tecnologia da 
Informação em instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação.

CARGO – Auditor Interno

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assegurar a confiabilidade, eficácia e economicidade dos 
sistemas e das unidades de controle interno do ISSM, bem 
como avaliar o grau de observância à legislação vigente e 
às diretrizes e normas estabelecidas, desenvolvendo 
atividades de planejamento, inspeção, controle e 
execução de trabalhos de auditoria interna.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Realizar auditorias nos sistemas administrativo, 
financeiro, tributário, de pessoal, de material, de 
patrimônio, de custos, de arrecadação e outros 
pertinentes, assegurando a confiabilidade dos 
mesmos e atestando a eficácia e eficiência das 
gestões.

· Realizar auditorias de acompanhamento na 
execução orçamentária, contratos, convênios e outros 
instrumentos congêneres no âmbito do ISSM, 
inclusive, nos fundos municipais, apontando soluções 
quando identificadas incorreções/ distorções.

· Testar e avaliar o cumprimento das obrigações 
legais e contratuais no âmbito do ISSM, monitorando a 
execução de registros nos prazos estabelecidos em 
normas e legislação.

· Examinar e avaliar a gestão e as ferramentas de 
controle orçamentário, financeiro, patrimonial, 
contábil e operacional no âmbito do ISSM.
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periféricos, utilizando aplicativos e atuando na 
alimentação dos sistemas de gestão do Instituto;

· Realizar serviços de manutenção, reposição e 
instalação de sistemas, equipamentos e cabeamento 
lógico;

· Assessoramento aos usuários na utilização dos 
sistemas, programas, microcomputadores e 
periféricos utilizados no Instituto;

· Reportar erros, paradas, requisição de melhorias 
dos sistemas de informática aos gestores de 
Tecnologia; e

· Outras atividades correlatas.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio Completo, curso técnico de 
informática avançada e manutenção de computadores.

CARGO – Técnico em Seguro Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades na prestação de serviços de 
seguridade social quanto à manutenção da normalidade 
das rotinas de trabalho que requerem adequados padrões 
de qualidade, prazo e quantidade, mediante coordenação, 
orientação e acompanhamento de sua execução, 
condução e direcionamento para as metas e objetivos 
definidos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Prestar atendimento aos segurados do Regime 
Próprio de Previdência do Município de Camaçari;

· Executar as atividades administrativas no 
processo de concessão e pagamento de 
aposentadoria e pensões;

· Executar as atividades de apoio relacionadas à 
administração e gestão do ISSM;

· Executar quaisquer outras atividades de apoio à 
administração do Analista do Seguro Social. 

· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe 
venham a ser atribuídas de acordo com sua 
habilitação profissional;

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio Completo.

LEI Nº 1388/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 
1198/2011, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam alteradas as alíneas "a" e "e" do artigo 2º da 
Lei Municipal nº. 1198/2011, passando este a vigorar com 
a seguinte redação:

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Dirigir os veículos automotores da Instituição 
utilizados para transporte de pessoal e carga.

· Manter os veículos abastecidos de combustíveis e 
lubrificantes.

· Efetuar troca de pneus, quando em serviço.
· Verificar sistematicamente o funcionamento do 

veículo sob sua responsabilidade, providenciando, 
junto ao setor competente, o reparo de qualquer 
defeito.

· Zelar pela limpeza e conservação dos veículos.
· Recolher o veículo ao local de guarda, após a 

conclusão do serviço.
· Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a 

rigorosamente atualizada.
· Executar outras tarefas que se incluam, por 

similaridade, no mesmo campo de atuação.

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio completo, Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH, categoria B, aprovação em prova 
prática de direção veicular.

CARGO – Técnico em Seguro Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades na prestação de serviços de 
seguridade social quanto à manutenção da normalidade 
das rotinas de trabalho que requerem adequados padrões 
de qualidade, prazo e quantidade, mediante coordenação, 
orientação e acompanhamento de sua execução, 
condução e direcionamento para as metas e objetivos 
definidos.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

·   Prestar atendimento aos segurados do Regime Próprio 
de Previdência do Município de Camaçari;
· Executar as atividades administrativas no processo de 
concessão e pagamento de aposentadoria e pensões;
· Executar as atividades de apoio relacionadas à 
administração e gestão do ISSM;
· Executar quaisquer outras atividades de apoio à 
administração do Analista do Seguro Social. 
· Executar outras tarefas correlatas ou as que lhe venham 
a ser atribuídas de acordo com sua habilitação 
profissional;

REQUISITOS BÁSICOS

FORMAÇÃO: Ensino Médio Completo.

CARGO – Técnico em Seguro Social com formação 
em Informática

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Desenvolver atividades na prestação de serviços de 
seguridade social quanto à manutenção dos 
computadores, assessoramento dos usuários e 
operacionalização de microcomputadores e periféricos, 
etc.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

· Operacionalização de microcomputadores e 
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DECRETO Nº. 5993/2015
DE 12 DE JUNHO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, lastreado no 
Parecer 1516 de 19 de maio de 2014, da Procuradoria 
Geral do Município, juntado às folhas 1406 a 1410 do 
P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  d e  n °  0 5 0 1 2 8 5 -
48.20148.05.0036 – Mandado de Segurança, de 26 de 
março de 2015 e, 

Considerando que vários candidatos, irresignados com o 
resultado do concurso, tem conseguido decisões judiciais 
liminares que modificam a classificação dos aprovados;

DECRETA

Ficam suspensos os efeitos da homologação do resultado 
final do cargo de Auditor Fiscal do Concurso Público – 
Edital n° 001/2013, de 24 de outubro de 2013, até que 
transitadas em julgado todas as decisões judiciais 
referentes ao cargo do mencionado certame, não podendo 
nesse interregno fazer qualquer nomeação para esse 
cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº. 5915/2015
DE 1º. ABRIL DE 2015

Regulamenta o art. 134, da Lei nº 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre apuração por 
arbitramento da base de cálculo do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Art. 95, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município, e com amparo do §1º do Art. 134 ,da Lei nº 
1.039, de 16 de dezembro de 2009,

DECRETA

Art. 1º O arbitramento da base de cálculo do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, no curso 
de procedimento fiscal, fica condicionado à ocorrência de 
ao menos uma das seguintes hipóteses:

I - o contribuinte não dispuser de elementos de 
contabilidade ou de qualquer outro dado que comprove a 
exatidão do montante da matéria tributável;

II - recusar-se o contribuinte a apresentar ao agente fiscal 
os livros da escrita comercial ou fiscal e documentos 
outros indispensáveis à apuração da base de cálculo, ou 
não possuir os livros ou documentos fiscais, inclusive nos 
casos de perda, extravio ou inutilização;

III - o exame dos elementos fiscais ou contábeis levar à 

Art. 2º. (...)

a) O valor do financiamento suplementado em R$ 
4.300.578,40 (quatro milhões, trezentos mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) 
perfazendo o montante de até R$ 57.300.578,40 
(cinquenta e sete milhões, trezentos mil, quinhentos e 
setenta e reais oito e quarenta centavos).

(...)

e) Encargos financeiros: serão devidos com base no CDI - 
Certificado de Depósito Interbancário.

Art. 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09  DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 DECRETO Nº. 5990/2015
DE 09 DE JUNHO DE 2015

Convoca a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, em conjunto com a Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social  no uso de suas 
atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e 
propor diretrizes para a implementação da Política de 
Assistência Social no Município  

DECRETA

Art. 1º. Fica convocada a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social, a ser realizada nos dias 05 e 06 de 
agosto de 2015, tendo como tema central: “CONSOLIDAR 
O SUAS DE VEZ RUMO A 2026”. 

Art. 2º.  As despesas decorrentes da aplicação deste 
Decreto, correrão por conta de dotação própria do 
orçamento do órgão gestor municipal de assistência 
social. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 09 DE JUNHO DE  2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 

DECRETOS
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§ 3º Cabe ao contribuinte promover a reconstituição 
de sua escrita fiscal até 30 dias após a verificação do 
fato.”

Art. 5º Adiciona ao Art. 6º do Decreto nº 5397, de 07 de 
junho de 2013, o § 4º com a seguinte redação:

 “§ 4º O contribuinte poderá ter a base de cálculo do 
imposto arbitrada nos termos da legislação 
específica, sem prejuízo de outras penalidades legais, 
na hipótese de não cumprimento da obrigação de que 
trata o parágrafo anterior.”

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 1º DE ABRIL DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 07 DE MAIO DE 2015

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, resolve:

EXONERAR ANTONIA LUCIA DA GAMA VARJÃO, 
cadastro nº 39789-3, do cargo de Supervisor de Serviços, 
símbolo GES V, da estrutura da Secretaria da Educação – 
SEDUC, em 07 de maio de 2015.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
03212/2015, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA DAS GRAÇAS SILVA, 
cadastro nº. 8100-2, lotada na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de DIRETOR DE 
UNIDADE ESCOLAR, símbolo FCE-II-A, à sua 

convicção da existência de fraude ou indicio de 
sonegação;

IV - forem omissos ou não mereçam fé as declarações, os 
esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos 
pelo sujeito passivo;

§1º O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos 
ocorridos no período em que se verificarem os 
pressupostos mencionados nos incisos deste artigo.

§2º Não se aplica o disposto neste artigo na hipótese de 
perda, extravio, destruição ou inutilização, a que se refere 
o inciso II deste artigo, caso sejam atendidas as 

osformalidades previstas no art. 6º, caput e §  1º e 3º do 
Decreto nº 5397, de 07 de junho de 2013.

§3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o arbitramento 
será fixado considerando:

a) a receita auferida por outros contribuintes da mesma 
atividade e porte econômico;

b) a média aritmética dos valores apurados a título de 
faturamento;

c) as peculiaridades inerentes à atividade exercida;

d) os fatos ou aspectos que exteriorizem a situação 
econômico-financeira do sujeito passivo;

e) o preço corrente dos serviços oferecidos à época a que 
se referir a apuração;

f) o valor dos materiais empregados na prestação de 
serviços e outras despesas, tais como salários e encargos, 
aluguéis, instalações, energia, comunicações e 
assemelhados;

g) as informações, dados e estatística de controle e 
acompanhamento de setores econômicos fornecidos por 
órgãos e entidades oficiais;

h) a receita real auferida no período que preceda ou 

sobrevenha aquele obstado de apuração e, coforme o 

caso, devidamente atualizada ou deflacionada 

proporcionalmente com base no índice previsto no Art. 325 

da Lei nº 1039/2009.

§ 4º Quando o agente fiscal puder, de acordo com os 
elementos apresentados, utilizar mais de um critério para 
o arbitramento, será adotado o mais favorável ao 
contribuinte.

§ 5° Do imposto resultante do arbitramento serão 
deduzidos os pagamentos realizados no período.

§ 6º O arbitramento não exclui a incidência de atualização 
monetária, acréscimos moratórios e multa sobre o débito 
de imposto que venha a ser apurado, nem da penalidade 
por descumprimento de obrigação acessória que lhe sirva 
de pressuposto.

Art. 2º O lançamento de ofício do imposto consequente da 
apuração por arbitramento deverá ser efetuado em 
separado daquele apurado em condições normais.

Art. 3º Será obrigatória a lavratura de termo de 
fiscalização circunstanciado em que o agente fiscal 
indicará o(s) critério(s) adotado(s) para arbitrar a base de 
cálculo do tributo.

Art. 4º Altera a redação do § 3º do Art. 6º do Decreto nº 
5397, de 07 de junho de 2013, que passa a vigorar com 
seguinte redação:

“Art. 6º (...)
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 2015.

                                                                                        
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2015

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.03185/2015.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
MARIA JULIA INACIO DE OLIVEIRA, cadastro 61.525-7 
ocupante do cargo de Assistente Social  da Estrutura da 
Secretária de Desenvolvimento Social – SEDES - de 30 
para 40 horas semanais, a partir da data da publicação 
deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

MOZART DE OLIVEIRA VIVAS
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 27 DE MAIO DE 2015.

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. 
04784/2012, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR, a servidora ANA CRISTINA RIBEIRO 
NOGUEIRA, cadastro: 8241-2, ocupante do cargo de 
Guarda Municipal, lotada na Secretaria da Administração - 
SECAD, em 27 de maio de 2015.

remuneração, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25  DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração

MARCIO SILVA DAS NEVES
Secretário da Educação

DECRETO DE 06 DE MAIO DE 2015

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.02612/2015.

RESOLVE
 
 Conceder a extensão de carga horária para o servidor 
ELIAS CAMPOS DOS SANTOS, cadastro 63.523-3 
ocupante do cargo de Engenheiro Elétrico da Estrutura da 
Secretária de Serviços Públicos – SESP - de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

     
LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ ELÍSIO DE OLIVEIRA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DECRETO DE 13 DE MAIO DE 2015

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.03253/2015.

 
                      RESOLVE
 

Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
SHIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS, cadastro 
61.526-9 ocupante do cargo de Assistente Social  da 
Estrutura da Secretária de Desenvolvimento Social – 
SEDES - de 30 para 40 horas semanais, a partir da data da 
publicação deste decreto.



PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº 623 - de 06 a 12 de Junho de 2015 - 

para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, o candidato aprovado em 
concurso público, abaixo relacionado, na ordem e forma 
de chamamento prevista no edital acima mencionado:

CONVOCADO:

MOTORISTA  - CLASSE D - SEDE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 10 DE JUNHO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 131/2015
DE 19 DE MAIO DE 2015

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

RESOLVE,

Art. 1º - Designar Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante 
Carneiro, cadastro 2782-0, para, como defensor dativo, 
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, defesa escrita no 
Processo Administrativo Disciplinar n° 17331/2011, a que 
responde a indiciada Márcia Cortes de Bittencourt, 
matrícula 62273-1, que se acha em lugar incerto e não 
sabido e não atendeu, no prazo legal, à citação feita por 
edital, para o que lhe será dada vista dos respectivos autos 
na sala da Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar – COPAD, situada no 1° andar, 
da Secretaria da Administração – SECAD, localizada na 
Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, Prédio Azul, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2015 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 17714/2014, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

REVOGAR o decreto de 29 de abril de 2015, o qual coloca 
à disposição da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - 
SESAB, a servidora MARIA DE FATIMA SA GUIRRA, 
cadastro 7428-5, ocupante do cargo de Enfermeira, pelo 
período de 01 (um) ano, sem ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, retroativo 
a 02 de janeiro de 2015. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2015. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS                                               
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JUNHO DE 2015

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

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° e 001/2010.

Considerando a Decisão Judicial no Processo n.º 
0501773-03.2014.8.05.0039, resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 

S
E

C
A

D
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 304/2015
DE 29 DE MAIO DE 2015

    

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

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

R E S O L V E

Conceder aos servidores relacionados no Anexo I, férias 
referentes ao período de gozo  compreendido de 
01/06/2015 a 30/06/2015.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE MAIO DE 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 120/2015
SERVIDOR: Carlos Vieira de Melo
CADASTRO: 8387-2     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2005 a 14/10/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 121/2015
SERVIDOR: Lucila Ramos Gomes
CADASTRO: 8534-7    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2010 a 02/03/2015
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 123/2015
SERVIDOR: Luciana Pinho Barros
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GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 177/2015
SERVIDOR: Antonio Carlos dos S. Filho
CADASTRO: 9043-3   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 27/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 178/2015
SERVIDOR: Benedito Barbosa dos Santos
CADASTRO: 7519-0   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 179/2015
SERVIDOR: Luiz Dias Duran
CADASTRO: 6679-9   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 180/2015
SERVIDOR: Rosenilda Rocha da Silva
CADASTRO: 7989-9   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/2004 a 30/07/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 181/2015
SERVIDOR: Bernardina da Cruz Pereira
CADASTRO: 9434-8   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 26/08/2006 a 25/08/2011
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 182/2015
SERVIDOR: Cristiane Sobrinho Costa
CADASTRO: 8668-8   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2005 a 20/02/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 183/2015
SERVIDOR: Solange Araujo de Pinho
CADASTRO: 7597-2  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2009 a 22/05/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 184/2015
SERVIDOR: Katia Cristina Maria P. C. Oliveira
CADASTRO: 9189-1  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 28/04/2005 a 27/04/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 185/2015
SERVIDOR: Cirleide de Oliveira Costa
CADASTRO: 7817-0  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 21/05/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 186/2015
SERVIDOR: Josinete da Silva Evangelista
CADASTRO: 8697-5  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2005 a 16/02/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 187/2015
SERVIDOR: Miriam Moreira Braga
CADASTRO: 7750-6  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 06/05/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

CADASTRO: 7571-8   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 21/05/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 166/2015
SERVIDOR: Eliana dos Santos Amorim
CADASTRO: 7722-9   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 26/05/2009 a 25/05/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 167/2015
SERVIDOR: Cirleide Gomes de Oliveira Fiel
CADASTRO: 7709-7   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 10/05/1999 a 14/05/2004
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 168/2015
SERVIDOR: Maria Crispina de Souza Moreira
CADASTRO: 9192-0   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 18/04/2005 a 17/04/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 169/2015
SERVIDOR: Ana Patricia P. da Silva
CADASTRO: 7733-8  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 22/05/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 170/2015
SERVIDOR: Eurides Rodrigues de A. Batista
CADASTRO: 3046-2  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 07/06/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 171/2015
SERVIDOR: Paloma Moura dos Santos
CADASTRO: 8930-5  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 20/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 172/2015
SERVIDOR: Ana Cristina Moreira dos Santos
CADASTRO: 9362-9  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 04/07/2006 a 03/07/2011
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 173/2015
SERVIDOR: Rosana Maria Machado Arruda
CADASTRO: 7627-3    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/2004 a 06/05/2009
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 174/2015
SERVIDOR: Railda Barreto Galliza
CADASTRO: 8113-9    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2000 a 01/05/2005
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 175/2015
SERVIDOR: Georgenilda Souza da Fonseca
CADASTRO: 8637-7    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2005 a 16/02/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 176/2015
SERVIDOR: Maria Lucia S. Melo
CADASTRO: 6114-4    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 22/05/2005 a 21/05/2010
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O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e em 
conformidade com o art. 8º, da Lei Municipal nº. 1.352 de 
26 de setembro de 2014, regulamentada pelo Decreto 
5808/2014, de 30 de Setembro de 2014, comunica aos 
contribuintes abaixo relacionados, da sua EXCLUSÃO 
DO PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL (PRF) 
em face do não pagamento da parcela de adesão.

A exclusão do Programa de Regularidade Fiscal (PRF) 
implica a perda de todos os benefícios concedidos, 
acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os 
acréscimos legais previstos na legislação municipal à 
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
descontados os valores pagos, e a imediata inscrição do 
saldo remanescente na Dívida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal, protesto extrajudicial 
e ou inclusão de seu registro no cadastro de inadimplentes 
junto aos órgão de proteção ao crédito, como preconizam 
os artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.039/2009 – Código 
Tributário Municipal.

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia.

Camaçari, 08 de Junho de 2015

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL Nº. 005/2015 

N O T I F I C A Ç Ã O  D E  E X C L U S Ã O  D O  
PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL 

O Secretário da Fazenda do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais e em 
conformidade com o art. 8º, da Lei Municipal nº. 1.352 de 
26 de setembro de 2014, regulamentada pelo Decreto 
5808/2014, de 30 de Setembro de 2014, comunica aos 
contribuintes abaixo relacionados, da sua EXCLUSÃO 
DO PROGRAMA DE REGULARIDADE FISCAL (PRF) 
em face do atraso no pagamento por mais de 60 
(sessenta) dias.

Publique-se o Edital no Órgão Oficial do Município e 
d i s p o n i b i l i z e - s e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  

http://www.camacari.ba.gov.br/2010/.

PORTARIA N° 188/2015
SERVIDOR: Erica Alves de Souza
CADASTRO: 8797-9  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/02/2005 a 16/02/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 189/2015
SERVIDOR: Ivone Ramos L. de Araujo
CADASTRO: 8911-1  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 21/03/2005 a 29/03/2010
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 190/2015
SERVIDOR: Claudomiro G. do Nascimnento
CADASTRO: 6741-8  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 191/2015
SERVIDOR: Neuza Santana Borges
CADASTRO: 60484-4  Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 13/05/2009 a 12/05/2014
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

PORTARIA N° 192/2015
SERVIDOR: Silvio Fernando C. Xavier
CADASTRO: 8283-0  Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 04/10/2000 a 03/10/2005
GOZO: A partir de 01 de Julho de 2015.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 301/2015
SERVIDOR: Luciano Arcanjo dos Santos
CADASTRO: 8471-9   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2013 a 30/09/2014
GOZO: 20 dias de 10 a 29/06/2015

PORTARIA N° 302/2015
SERVIDOR: Valdilene Barbosa dos Santos
CADASTRO: 62969-8   Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2014 a 16/05/2015
GOZO: 20 dias de 01 a 20/06/2015

PORTARIA N° 303/2015
SERVIDOR: Erico Henrique Rio Santos
CADASTRO: 038993-7   Lotação: SESP
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2014 a 02/01/2015
GOZO: 20 dias de 04/05 a 23/05/2015

EDITAL Nº. 004/2015 

NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE 
REGULARIDADE FISCAL 

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



Processo Administrativo nº 24.390/2013, de 30 de 
dezembro de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de dois anos, à empresa CONTEINERS 
FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME., inscrita no CNPJ sob nº 
05.266.344/0001-60, com sede na Rua E, Travessa da 
Avenida Leste, s/n, Quadra II, Lotes 16 e 17, Polo de Apoio, 
nas coordenadas geográficas em décimo de grau 
Lat./Long.: -12°42'06,4'' S/ -38°18'35,9'' W, inserida na Zona 
de Transformação Comércio e Serviços - ZTCS da 
Macrozona CA-ZU 1 - SEDE, Camaçari-BA, conforme 
PDDU, Lei Municipal n° 866/2008, de 11 de janeiro de 2008, 
para a atividade de fabricação, comércio e locação de 
conteiners e ferramentas, em uma área total de 1.863,80 m². 
Esta portaria está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade industrial de acordo com 
o projeto apresentado a este órgão, devendo a empresa 
atuar de forma preventiva, em relação aos riscos referentes 
ao homem e ao meio ambiente, buscando soluções 
baseadas em tecnologias limpas; II - construir caixa 
separadora óleo-água, com direcionamento para o sistema 
de drenagem pluvial existente na área dos compressores; III 
- construir baias nas áreas de disposição de escória do 
material utilizado no processo de jateamento; IV - dispor de 
piso em concreto impermeabilizado e com drenagem dos 
efluentes direcionada para o sistema separador de 
água/óleo, na área de disposição dos compressores de ar; V 
- revestir as cabines de pintura, com material que possibilite 
melhor iluminação; VI - adotar piso impermeabilizante e 
canaletas de contenção na área da pintura; VII - utilizar o 
sistema de exaustão, adequado ao trabalho realizado no 
ambiente fechado (cabine de jateamento e cabine de 
pintura), com filtros eficientes que possibilitem a retenção do 
material particulado; VIII - direcionar os efluentes 
domésticos para fossa séptica com sumidouro, de acordo 
com a norma técnica NBR - 7229 da ABNT; IX - manter 
documentação comprobatória do serviço de limpeza de 
fossa, em seus arquivos, para fins de fiscalização; X - 
implantar sistema para redução de ruídos nas atividades de 
jateamento e pintura, devidamente acompanhado da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do técnico 
que elaborou; XI - adotar normas de segurança, higiene 
industrial e saúde ocupacional nas áreas da produção, de 
armazenamento e expedição; XII - 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; XIII - realizar treinamento com os funcionários 
para situações de emergência; XIV - apresentar, no prazo de 
sessenta dias, para a aprovação da CMA/SEDUR, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando, todos os resíduos (equipamentos 
eletrônicos defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, 
papel de escritório, resíduos oleosos gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre outros),a 
quantidade, a classe, o local de geração, o 
acondicionamento/armazenamento e a destinação final; XV 
- armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
dotada de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo 
aos critérios de armazenamento estabelecidos na NBR 
11.174, para o armazenamento dos resíduos de classe II 
(inertes e não inertes) e os da NBR 12.235, para 

A exclusão do Programa de Regularidade Fiscal (PRF) 
implica a perda de todos os benefícios concedidos, 
acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os 
acréscimos legais previstos na legislação municipal à época 
da ocorrência dos respectivos fatos geradores, descontados 
os valores pagos, e a imediata inscrição do saldo 
remanescente na Dívida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal, protesto extrajudicial e 
ou inclusão de seu registro no cadastro de inadimplentes 
junto aos órgão de proteção ao crédito, como preconizam os 
artigos 71 e 72 da Lei Municipal nº. 1.039/2009 – Código 
Tributário Municipal.

O presente Edital se justifica, após tentativas frustradas de 
intimação pessoal ou por aviso de recebimento, estando em 
consonância com a Súmula nº. 355 do Superior Tribunal de 
Justiça, que considera válida a notificação do ato de 
exclusão do Programa de Recuperação Fiscal pelo Diário 
Oficial ou pela internet.

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia.

Camaçari, 08 de Junho de 2015

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PORTARIA Nº 038/2015
DE 03 DE JUNHO DE 2015

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 

Publique-se o Edital no Órgão Oficial do Município e 

disponibilize-se no endereço eletrônico http://www. 
camacari.ba.gov.br/2010/.
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PORTARIA Nº. 039/2015
DE 10 DE JUNHO DE 2015

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nºs. 
4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e o Decreto 
Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, com 
fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que couber, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 01.235/2015, e considerando o estudo urbanístico 
apresentado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
Processo nº 01.235/2015, requerido pela empresa MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ Nº 
08.343.492/0001-20, instrumento que subsidia o processo 
de licenciamento urbanístico para a implantação de um 
empreendimento residencial, tipo Urbanização Integrada,  
situado nos Lotes 08 e 09 do Núcleo Colonial Boa União, 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4, da  Macrozona Urbana de 
Catu de Abrantes, AB-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento possui área 
total de 34.633,73m² (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e 
três metros e setenta e três decímetros quadrados) e é 
composto de 31 blocos com cinco pavimentos (térreo+04 
pavimentos) com mo total de 620 unidades habitacionais; 
área de lazer com parque infantil, salão de festas e piscina, 
espaço condominial com central de gás, casa de lixo e 
guarita; área verde/lazer com 10.393,46m²; área pública 
com 6.071,72m², dividida em área verde com 5.206,27m² e 
área institucional com 865,45m²; área destinada ao sistema 
viário (ruas e passeios) com 7.849,05m²; área de 
estacionamento com 7.034,20m² com capacidade para 620 
vagas; área total ocupada de 6.563,31m²; área total 
construída de 31.093,87m²; área permeável de 
17.334,18m²; área comercial com 699,39m².
Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
i m p l a n t a ç ã o  d o  e m p r e e n d i m e n t o ,  d e v e r á  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 08 de junho 
de 2015, com a municipalidade, assumindo a 
responsabilidade por essas medidas, as quais foram 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado 
à SEDUR. 
Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, às suas custas, 
configurando-se como condicionantes à emissão do Alvará 
de Habite-se.
Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JUNHO DE 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

 
armazenamento de resíduos classe I e encaminhá-los 
posteriormente para destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim; XVI - manter a área do 
empreendimento limpa, descartando os resíduos sólidos e 
orgânicos em locais adequados; XVII - realizar vistorias 
periódicas nas caixas de drenagem pluvial, mantendo-as 
sempre limpas, desobstruídas e. devidamente identificadas; 
XVIII - no caso de resíduo classe I, requerer ao INEMA a 
competente Autorização de Transporte de Resíduos 
Perigosos - ATRP; XIX - os recipientes vazios e/ou 
danificados das tintas utilizadas deverão ter destinação final 
para os fabricantes, visando a reciclagem desse material; 
XX - fornecer obrigatoriamente aos funcionários 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados e 
compatíveis com o exercício de suas funções e fiscalizar o 
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; XXI - 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 EPI, como medida de 
proteção à saúde; c) minimização de resíduos, priorizando 
reuso e reciclagem; d) treinamento para situação de 
emergência; XXII - implantar e manter atualizado o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
buscando sempre   a redução do grau de riscos; XXIII - 
apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, relatório das 
atividades do PEA e do PPRA; XXIV - cumprir as Normas 
Regulamentadoras do Ministério de Trabalho e Emprego: a) 
NR 11 - transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais); b) NR6 - equipamentos de proteção 
individual; c) NR 9 - riscos ambientais; d) NR 15 - operações 
insalubres; XXV - comunicar de imediato à SEDUR a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XXVI - 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 Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.
 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE
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área verde com 5.206,27m² e área institucional com 
865,45m²; área destinada ao sistema viário (ruas e 
passeios) com 7.849,05m²; área de estacionamento com 
7.034,20m² com capacidade para 620 vagas; área total 
ocupada de 6.563,31m²; área total construída de 
31.093,87m²; área permeável de 17.334,18m²; área 
comercial com 699,39m².

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

I – Quanto ao abastecimento de água:
Executar a solução para o abastecimento de água da 
unidade, de acordo com a viabi l idade da 
concessionária, atentando para solução alternativa, em 
caso de as obras de ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água da Orla Sul de Camaçari 
(Machadinho), não for finalizada até o período de 
emissão do Habite-se do empreendimento, conforme a 
Carta nº 150VT/14 – MA (Viabilidade da Embasa), de 17 
de junho de 2014; 

II – Quanto ao esgotamento sanitário:
Construir uma rede coletora tipo separador absoluto, 
dotado de "Estação de Tratamento Centralizada" 
conforme a Carta nº 150VT/14 – MA (Viabilidade da 
Embasa), de 17 de junho de 2014.

III – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:
a) Garantir a solução para o armazenamento dos 

resíduos sólidos urbanos, em área de fácil acesso 
para a coleta pela LIMPEC, conforme projeto do 
empreendimento;

b) Elaborar e executar um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), para a fase de obras e a 
de operação do empreendimento, e implantá-lo 
possibilitando o correto gerenciamento dos 
resíduos, contemplando a coleta seletiva;

c) Destinar os resíduos do bota fora, a locais 
legalmente autorizados;

d) Armazenar o entulho da obra em containers, 
dispostos em local apropriado, dentro do canteiro e 
transportar para locais licenciados;

e) M a n t e r  a  h i g i e n i z a ç ã o  r o t i n e i r a  d o s  
acondicionadores de resíduos sólidos;

f) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis constantes na 
Lei Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, 
ambas municipais, no que se refere à gestão de 
resíduos.

IV – Quanto à Poluição Sonora:
a) Atender aos padrões de intensidade de som, 

durante a realização de atividades geradoras de 
ruído em níveis adequados à legislação local, com a 
utilização de equipamentos de controle de ruído, 
inclusive durante o período das obras;

b) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari (Lei Nº 1120/2010), nos aspectos 
relativos à poluição sonora;

c) Somente realizar atividades geradoras de ruído 
entre 07:00 e 17:00h.

V – Quanto à mobilidade e acessibilidade:
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA - EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
URBANIZAÇÃO INTEGRADA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNÍCIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 

a14.109.763/0001-80, neste ato representado pela Sr . ANA 
LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, conforme competência delegada 
pelo Decreto Municipal N° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 
doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
08.343.492/0001-20, com sede na Avenida Raja Gabaglia, 
nº 2720, Estoril, CEP 30.494-170, Belo Horizonte-MG, e filial 
à Avenida Luis Viana, nº 6462, Ed. Wall Street, Bloco West, 
salas 501 a 506, CEP 41.680-400, Salvador-BA neste ato 
representada na forma da Procuração Pública lavrada e 
registrada no Cartório do 9º Ofício de Notas de Belo 
Horizonte-MG, em 21 de novembro de 2012, às fls 27,28 e 
29 do livro 1900, por OSVALDO MARTINS DE CARVALHO 
NETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
RG: MG 10905831 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 
063.586.106-27 e, RAFAEL PIRES E ALBUQUERQUE, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG: MG 
8675449 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 048.134.826-
35, doravante denominada COMPROMISSADA, tendo em 
vista o constante no Processo Administrativo nº. 
01.235/2015, de 29 de janeiro de 2015, resolvem firmar  este 
Termo de Acordo e Compromisso, para fins de  aprovação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do 
empreendimento do tipo Urbanização Integrada, 
denominado Parque Solar das Palmeiras, de acordo com 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Este Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto 
estabelecer condicionantes como medidas mitigadoras dos 
impactos produzidos pela implantação do empreendimento 
do tipo Urbanização Integrada, denominado Parque Solar 
das Palmeiras, para fins de aprovação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV, com fundamento no art. 145 da Lei  
Complementar nº 913/2008, que instituiu o Código 
Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari.  

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 34.633,73m² (trinta e quatro mil, 
seiscentos e trinta e três metros e setenta e três decímetros 
quadrados), com acesso pela Rua Eng. Gilson Almeida, está 
situada nos Lotes 08 e 09 do Núcleo Colonial Boa União, 
Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 4, da  Macrozona Urbana de 
Catu de Abrantes, AB-ZU.2, conforme Lei Municipal Nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008.

II – Características gerais do projeto: Empreendimento do 
tipo Urbanização Integrada, composto de 31 blocos com 
cinco pavimentos (térreo+04 pavimentos) com um total de 
620 unidades habitacionais; área de lazer com parque 
infantil, salão de festas e piscina, espaço condominial com 
central de gás, casa de lixo e guarita; área verde/lazer com 
10.393,46m²; área pública com 6.071,72m², dividida em 



g) Executar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil – PGRCC: segregar, identificar, 
acondicionar, armazenar e transportar para o 
destino final, conforme a Resolução CONAMA nº 
307, de 05 de julho de 2002;

h) Apresentar o certificado de destinação final dos 
resíduos da construção civil.

IX – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:
a) Executar o projeto de segurança e combate a 

incêndio aprovado junto à Coordenação de Defesa 
Civil; 

b) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari;  

c) Respeitar o limite de gabarito proposto em projeto, 
não interferindo significativamente na paisagem; 

d) Executar as obras de forma segura, afim de evitar a 
danificação das estruturas públicas;

e) Executar projeto adequado das redes de drenagem 
e coleta de águas pluviais, e das redes de água e 
esgoto sanitário, bem como ligações dessas redes 
com o s is tema da EMBASA, seguindo 
recomendações das normas técnicas pertinentes;

f) Recuperar as vias e calçadas danificadas pela obra 
no entorno do empreendimento;

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como 
proibido construção nas áreas de recuo.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES
I - A COMPROMISSADA, por si,  e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a;

a)  executar as medidas estabelecidas neste 
Instrumento e comprová-las até a conclusão da 
implantação do empreendimento, configurando-se 
como condicionantes à emissão do Alvará de 
Habite-se, no prazo de 02 (dois) anos;

b) concluir a infraestrutura das vias de acesso, como 
condição para liberação do alvará de habite-se;

c) responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para  o atendimento das medidas sob a 
sua responsabilidade decorrentes deste Termo. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) colocar à disposição da COMPROMISSADA todas 

as informações necessárias para a execução das 
obrigações estabelecidas neste Termo;

b) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;

c) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente;

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

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

a) Transportar o material destinado às obras em 
veículos que não excedam a capacidade de 15t 
(quinze toneladas), evitando-se caminhões tipo 
carretas, caminhões e/ou caçambas articulados, 
prevenindo-se, desta forma, ocorrências danosas 
às pistas locais; 

b) Implantar uma sinalização regulamentar nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio 
mínimo de 100 (cem) metros, advertindo sobretudo 
quanto ao tráfego de veículos de transporte de 
cargas e orientar, também, as passagens 
específicas para pedestres;

c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias; 

d) Construir o canteiro de obras de tal forma que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando a sinalização regulamentar 
nos acessos, sobretudo advertindo quanto ao 
tráfego de veículos de transporte de cargas e 
orientar, também, as passagens específicas para 
pedestres, tal como a área própria para 
armazenamento de materiais destinados à 
construção e operações de carga e descarga, o que 
deverá ser feito dentro dos limites do canteiro das 
obras, durante o dia – à luz do sol – para completa 
segurança;

e) Assegurar a acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida ao empreendimento, inclusive 
evitando obstáculos que possam limitar o acesso 
destas nas calçadas e passeios internos e externos;

f) Executar as obras de infraestrutura, na via de 
acesso, implantando sistema de drenagem, 
pavimentação, calçadas, paisagismo, reboco dos 
muros existentes na via de acesso, sinalização e 
pintura de meio-fio em todo o entorno;

g) Atender às demais recomendações contidas na 
Carta de Viabilidade da STT nº 178/2015, de 16 de 
março de 2015.

VI – Quanto à compensação à comunidade local:
Promover o acesso aos postos de trabalho, que serão 
gerados pelo empreendimento para a população da 
vizinhança, seja durante as obras, seja na fase de 
operação do empreendimento.

VII – Quanto ao impacto à paisagem local:
a) Executar projeto paisagístico no empreendimento, 

que considere o uso de espécies com atrativo 
paisagístico e espécies nativas, observadas na 
região de Camaçari;

b) Executar o Plano de Recuperação de Área 
Degradada-PRAD, aprovado na Licença Ambiental.

VIII – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Atender às normas técnicas e de segurança para 
execução das obras;

b) Armazenar todo o material da obra dentro dos 
limites do seu canteiro de obras, não ocupando as 
vias públicas; 

c) Restringir o horário de execução da obra, e do 
trânsito de veículos pesados entre 07:00 e 17:00h; 

d) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e 
dos pneus dos caminhões ao sair do canteiro de 
obras, para diminuir os problemas que afetam a 
qualidade do ar; 

e) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
f) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões;
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PORTARIA Nº. 012/2015
DE 01 DE JUNHO DE 2015

 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei 668 de do Regimento 
Interno da Secretaria da Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º – Retificar o art. 1º da Portaria 008/2015 de 22 de abril 
de 2015, que por erro material a matricula da servidora 
Edvania Macedo Neves, Engenheira, está incorreta, 
passando a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Designar a servidora EDVANIA MACEDO NEVES, 
cargo de Engenheira Civil, matricula nº 62761-4, CREA/BA 
nº 46248/D, para desempenhar a função de Fiscal do 
contrato administrativo nº 0236/2014 firmado com a 
empresa LN CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é a 
prestação de serviços de manutenção predial nas Unidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 01 DE JUNHO DE 2015.
 

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 

PORTARIA Nº. 013/2015
DE 01 DE JUNHO DE 2015

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei 668 de do Regimento 
Interno da Secretaria da Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º – Retificar o art. 1º da Portaria 009/2015 de 22 de abril 
de 2015, que por erro material a matricula da servidora 
Edvania Macedo Neves, Engenheira, está incorreta, 
passando a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Designar a servidora EDVANIA MACEDO NEVES, 
cargo de Engenheira Civil, matricula nº 62761-4, CREA/BA 
nº 46248/D, para desempenhar a função de Fiscal do 
contrato administrativo nº 414/2011 firmado com a empresa 
TOPOESTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo 
objeto é a prestação de serviços de manutenção de 
paisagismo em áreas verdes, intramuros em Unidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari. 

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 01 DE JUNHO DE 2015.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, que também o subscrevem, para que 
produza seus jurídicos e legais e feitos.

Camaçari, 08 de junho de 2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
Secretária de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari

            OSVALDO MARTINS DE CARVALHO NETTO
          Rep. p.p. da MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A.

Testemunhas: 
1.

2.  

PORTARIA Nº. 011/2015
DE 01 DE JUNHO DE 2015

 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base na Lei 668 de do Regimento 
Interno da Secretaria da Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º – Retificar o art. 1º da Portaria 007/2015 de 22 de abril 
de 2015, que por erro material a matricula da servidora 
Edvania Macedo Neves, Engenheira, está incorreta, 
passando a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Designar a servidora EDVANIA MACEDO NEVES, 
cargo de Engenheira Civil, matricula nº 62761-4, CREA/BA 
nº 46248/D, para desempenhar a função de Fiscal do 
contrato administrativo nº 011/2013 firmado com a empresa 
AGL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, cujo objeto é a 
construção da Unidade de Pronto Atendimento Porte I em 
Arembepe.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI EM 01 DE JUNHO DE 2015.
 

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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TERMO DE ANUÊNCIA 001/2015

TERMO DE ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO NO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

ÁREA INICIALMENTE VENDIDA DE FORMA 

SUBSIDIADA, FIRMADO EM ATENÇÃO AO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI 493 

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

14.109.763/0001-80, com sede à Av. Francisco Drumond, 

s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, doravante 

denominado MUNICÍPIO ANUENTE ,  neste ato 

representado pelo chefe do Executivo, ADEMAR 

DELGADO DAS CHAGAS, brasileiro, casado, portador da 
ºcarteira de identidade de n.º 966909 SSP/BA e CPF/MF n.  

048.297.785-04, e do outro lado, a VALFILM NORDESTE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., 

empresa regularmente const i tuída com CNPJ: 

04.613.520/00001-20, e sede social situada à Av.Leste, 

Quadra A, Lote 02 a 24, Poloplast, Camaçari, Bahia, 

doravante denominada ADQUIRENTE, representada por 

bastante Procuradora ISABEL MARIA GOMIERO, 

brasileira, divorciada, administradora de empresas, 

portadora do RG: 16.139.101-1 e CPF: 255.002.278-58, 

regularmente constituída através de Procuração Pública 

lavrada pelo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e 

de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Lorena, 

Estado de São Paulo, e firmada pela representante legal 

daquela empresa, PAOLA DE GARA GERONIMI, italiana, 

casada, portadora da RNE V 041536-F, através do Processo 

Administrativo nº 12.119/2014, resolvem firmar o presente 

Termo de Anuência, imprescindível à chancela do 

Município na compra e venda de área inicialmente vendida 

pelo Município de forma subsidiada, com base nas Leis 

Municipais nº 493/2000, 565/2002 e 748/2006, consoante as 

seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Objeto do presente Termo de Anuência compreende a 

aprovação do Município de Camaçari, através de seu 

representante legal, a respeito da alienação do imóvel 

registrado com Matrícula 16.518, junto ao 2º Ofício de 

Registro de Imóveis de Camaçari, realizada mediante 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra 

e outras Avenças, firmado entre as Empresas SANJUAN 

ENGENHARIA LTDA e VALFILM NORDESTE INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, em respeito à 

exigência legal prevista no Parágrafo Único do Art. 2º da Lei 

Municipal 493 de 28 de dezembro de 2000 (Acrescido pelo 

Art. 1º da Lei 748/2006).

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LEI 493/2000

As partes declaram estar cientes de que o negócio jurídico 

anuído se encontra vinculado à Leis Municipais 493/2000, 

565/2002 e 748/2006, se comprometendo a respeitar 

alterações legais que lhes sejam posteriores que possam 

ser aplicadas à natureza subsidiada da compra e venda 

originária.

CLÁUSULA TERCEIRA – INALIENABILIDADE DO 

IMÓVEL

A empresa ADQUIRENTE declara estar ciente que o imóvel 

negociado – ora objeto de aprovação pelo Município – não 

poderá ser parcelado nem alienado em sua totalidade, 

senão através de expressa aprovação do Município e para 

mesma destinação para a que foi adquirido, sendo-lhe 

permitido, entretanto, o oferecimento do bem como garantia 

para implantação ou consolidação do projeto e atividade a 

ser desenvolvido no imóvel adquirido, conforme prevê 

expressamente o Parágrafo Único do Art. 2º da Lei 493/2000 

(Acrescido pela Lei 748/2006).

CLÁUSULA QUARTA – CONTRATAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA LOCAL

A empresa ADQUIRENTE se compromete a cumprir a 

determinação disposta no caput do Art. 2º da Lei 493/2000, 

no que diz respeito à obrigação de contratar, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) da mão de obra necessária para o 

desenvolvimento de suas atividades empresariais, 

residentes no Município de Camaçari.

CLÁUSULA QUINTA – POSSIBILIDADE DE REVERSÃO 

DO IMÓVEL AO MUNICÍPIO

A empresa ADQUIRENTE declara estar ciente de que se por 

motivo de ordem administrativa, financeira ou técnica, bem 

como em caso de extinção do empreendimento, ou 

desvirtuando-se o fim para que foi feito o negócio e a 

alienação ora anuída, o terreno, com as benfeitorias nele 

existentes, reverterá, sem qualquer ônus, ao patrimônio do 

Município, dispensando-se até, a necessidade de processo 

judicial para tal medida, conforme previsto no Art. 3º da Lei 

493/2000.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGATORIEDADE DA 

AVERBAÇÃO DESSE TERMO

A empresa ADQUIRENTE se compromete a AVERBAR o 

presente Termo de Anuência junto a Matrícula 16.518, 

registrada no 2º Ofício de Imóveis de Camaçari, 
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especificamente no que tange Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra e outras Avenças, 

firmado entre as Empresas SANJUAN ENGENHARIA LTDA 

e VALFILM NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PLÁSTICOS LTDA, ficando ciente de que a aprovação e 

chancela definitiva do Município no negócio citado 

somente terá efeitos legais após a Averbação do ora 

pactuada, de modo que a Certidão Atualizada da Matrícula 

do imóvel será exigida, também, para a obtenção de 

qualquer licenciamento ou renovação desse junto ao 

Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari, Bahia, para 

dirimir qualquer questão decorrente do presente Termo de 

Anuência assim como da Compra e Venda ora chancelada, 

renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente 

instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e para o 

mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, que 

também o subscrevem.

Camaçari, 30 de abril de 2015.

        

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS      

MUNICÍPIO

ISABEL MARIA GOMIERO  

VALFILM IND.E COM. PLASTICOS LTDA.    

Testemunhas

1.___________________________________________

CPF:

2.___________________________________________

CPF:

PORTARIA N.º 006/2015
DE 10 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre a substituição de membro 
designado através da Portaria nº. 010/2014, 
para Comissão de Avaliação, para verificar 
condições físicas, os recursos humanos e 
técnicos da Associação Padre Kolbe.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas. 

R E S O L V E

Art. 1º Substituir o servidor Mateus dos Santos Oliveira, 
Cad. 039.167-9, pela  servidora Márcia Cosme de Souza, 
Cad. 060.184-2, designada para compor a Comissão de 
Avaliação, para verificar as condições físicas, os recursos 
humanos e técnicos da Associação Padre Kolbe.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial termos da Portaria nº. 0010/2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
JUNHO DE 2015.

                                         
MOZART DE OLIVEIRA VIVAS

Secretário de Desenvolvimento Social

RESOLUÇÃO Nº 11, 10 de junho de 2015

Dispõe sobre a destinação de recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari FMDCA/BA, 
captados pelas entidades sociais registradas 
neste CMDCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA/CAMAÇAR-BA, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
216/91, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 
859/2008 e com base nas deliberações da Plenária em 
Reunião Extraordinária realizada no dia 08 de abril de 2015.

Considerando o que estabelece artigo 2º da Resolução nº 
137 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, “Os Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente devem ser vinculados aos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
respectivo ente federado, órgãos formuladores, 
deliberativos e controladores das ações de implementação 
da política dos direitos da criança e do adolescente, 
responsáveis por gerir os fundos, fixar critérios de utilização 
e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o 
disposto no § 2º do art. 260 da Lei n° 8.069, de 1990.

Considerando o que estabelece artigo 3º do Capítulo II, da 
Lei Municipal nº 859/2008 de, 17 de janeiro de 2008 “O 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme preceitua o artigo 88, inciso IV da Lei Federal 
8.069, de 13 de julho de 1990, disciplinando-se pelos artigos 
71 a 74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
operacionalmente pela Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social.
Considerando a relevância dos projetos sociais de atenção 
à criança e adolescentes de Camaçari, apresentados pelas 
entidades não governamentais registradas neste CMDCA 
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para participar de projetos para serem financiados por meio 
de recursos do FMDCA, no exercício de 2015;
Considerando a análise prévia com parecer favorável da 
Comissão Especifica para Avaliação de Projetos Sociais, 
destinados para financiamento por meio de doações de 
incentivos fiscais 

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o projeto social “Robótica Sustentável” 
com o objet ivo de oportunizar condições de 
desenvolvimento de potencialidades aos adolescentes, a 
partir do acesso à aprendizagem de novas tecnologias 
educacionais (Robótica Sustentável) e competências 
importantes para o exercício da cidadania e o convívio na 
sociedade, no valor de total de R$ 101.188,74 (cento e um 
mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), 
sendo deste total R$ 70.000,00 (setenta mil) com recursos 
do FMDCA e o restante com recursos próprios, aprovados 
pela Comissão de Avaliação de Projetos para financiamento 
por meio de recursos do FMDCA – Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari com 
conta no Banco do Brasil, ag..: 1238-6; c.c.: 131140-9, 
Camaçari-BA.

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

José Hilton Alves dos Santos
Presidente em exercício

PORTARIA Nº 05 /2015
10 DE JUNHO/2015

A  S E C R E T Á R I A  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 Substituir os servidores, Roberto de Carvalho, Mat. 
063103-1, Erisvalter Cerqueira Machado de Souza Mat. 
061996-6, pelos servidores Sandro de Sá Mandarino cad. 
39783-1, Pedro Gargur dos Santos Coroa Cad. 39723-3 e 
Geilton Souza Gouveia, Cad.38834-7 para compor a 
comissão com fim especifico de fiscalizar o contrato nº 
110/2014, celebrado com a PURO VERDE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA, CNPJ Nº05. 
030.854/0001-34.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E 

 

no ano de 2014;

SUSTENTABILIDADE DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
JUNHO DE 2015.

FRANCISCO FRANCO
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E 

SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 06 /2015
10 DE JUNHO/2015

A  S E C R E T Á R I A  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 Substituir os servidores, Roberto de Carvalho, Mat. 
063103-1, Erisvalter Cerqueira Machado de Souza Mat. 
061996-6, pelos servidores Sandro de Sá Mandarino cad. 
39783-1, Pedro Gargur dos Santos Coroa Cad. 39723-3 e 
Geilton Souza Gouveia, Cad.38834-7 para compor a 
comissão com fim especifico de fiscalizar o contrato nº 
115/2014, celebrado com a PURO VERDE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA, CNPJ Nº05. 
030.854/0001-34.

       
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 10 DE JUNHO 
DE 2015.

FRANCISCO FRANCO
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E 

SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 07 /2015
10 DE JUNHO/2015

A  S E C R E T Á R I A  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 Substituir os servidores, Orlando Silva Coelho Cad. 
038813-9, Erisvalter Cerqueira Machado de Souza Mat. 
061996-6 e Antonio Carlos Silva dos Santos Cad.039103-3 
pelos servidores Sandro de Sá Mandarino cad. 39783-1, 
Pedro Gargur dos Santos Coroa Cad. 39723-3 e Geilton 
Souza Gouveia, Cad.38834-7 para compor a comissão 
com fim especifico de fiscalizar o contrato nº 111/2013, 
celebrado com a LIMPCANO DESENTUPIMENTO E 
SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA, CNPJ Nº 16.390.536/0001-
09.
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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 10 DE JUNHO 
DE 2015.

FRANCISCO FRANCO
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E 

SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 08 /2015
10 DE JUNHO/2015

A  S E C R E T Á R I A  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 Substituir os servidores, Orlando Silva Coelho Cad. 
038813-9,Ronaldo Ramos Alves, Cad.039608-3 pelos 
servidores Sandro de Sá Mandarino cad. 39783-1, Pedro 
Gargur dos Santos Coroa Cad.39723-3 e Geilton Souza 
Gouveia, Cad.38834-7 para compor a comissão com fim 
especifico de fiscalizar o contrato nº 262/2013, celebrado 
com a HID IMUNIZAÇÃO LTDA ME CNPJ Nº 
04.733.589/0001-98.
       
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 10 DE JUNHO 
DE 2015.

FRANCISCO FRANCO
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E 

SUSTENTABILIDADE

PORTARIA N° 13/2015
DE 26 DE MAIO DE  2015

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 Jakson Ribeiro Ramos, CREA 33.867-

D, cadastro 39287-9 para fiscalizar a Construção de prédio 
para ampliação do mercado municipal de Barra de Pojuca, 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme o contrato 
0062/2015.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 26 de Maio 
de 2015

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA Nº. 217/2015
DE 01 DE JUNHO DE 2015

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

DESIGNAR

A servidora ELIANA ALVES FEITOSA, cadastro 10010, 
para responder interinamente como Assessora de Recursos 
Humanos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, durante o período de gozo de férias da sua Titular, de 
25 de junho a 14 de julho de 2015, conforme prevê o Art. 30, 
Inciso V, do Regimento Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 01 DE JUNHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 221/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DE 10 DE JUNHO DE 2015

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 
7870.15.1372-21/2015, 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 1372 à senhora 
DEANE DE SOUZA SANTOS DE JESUS (viúva) e 
ADELIANE SANTOS DE JESUS (filha menor) instituída 
pelo ex-segurado ADELINO DE JESUS, matrícula 1129 
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integrado por um (2) dependentes, no valor de R$ 2.694,92 
(dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e 
dois centavos), equivalente a 100% da remuneração 
verificada no mês de abril de 2015. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 15 de maio de 2015, data do 
Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 10 DE JUNHO DE 2015.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 381/2015,
DE 03 DE JUNHO DE 2015.

“Fixa o dia 05 de junho de 2015 como Ponto 
Facultativo para o funcionalismo público na 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT e dá outras providências”.

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

Considerando o feriado nacional de 04 de junho de 2015;

Considerando ainda a natureza essencial dos serviços 
públicos prestados pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, cuja continuidade não pode ser 
prejudicada;

RESOLVE

Art. 1º. Fixar o dia 05/06/2015 (sexta-feira) como PONTO 
FACULTATIVO às atividades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.

Parágrafo Único: O ponto facultativo de que trata o caput do 
presente artigo, não se aplica às atividades inerentes à 
fiscalização do trânsito e fiscalização do transporte público, 
cuja natureza essencial impede sejam as mesmas 
paralisadas.

Art. 2º. Os Servidores lotados na Diretoria Técnica de 
Trânsito – DTT e Diretoria de Transporte Público – DTP, nos 
cargos de Agentes de Fiscalização de Trânsito, Agentes de 
Fiscalização de Transporte Público e Supervisores, deverão 
cumprir normalmente suas jornadas conforme previamente 
designados na Escala de Trabalho vigente.

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

publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO DE 2015.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS 
Diretor Superintendente

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS E 
MÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-BA., E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
MUNICIPAL INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO 
PINHEIRO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Av. Francisco Drumond 
S/N, Camaçari – Bahia, doravante denominado MUNICÍPIO, 
neste ato representado pelo Chefe do Executivo, Sr. 
Ademar Delgado das Chagas, portador da carteira de 
identidade nº 966.909 SSP/BA, inscrita no CPF sob nº 
048.297.785-04 e a Organização Social Municipal 
INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente 
qualificada como Organização Social Municipal pelo 
Decreto nº. 4.367 de 23 de fevereiro de 2007, inscrito no 
CNPJ sob o n. 08.619.658/0001-98, Inscrição Municipal n. 
0016828/001-2, sediado à Rua da Telegrafo, s/nº, Bairro do 
Natal, Camaçari – BA., doravante denominado de 
INSTITUTO, neste ato representado por sua Diretora-Geral 
Ana Lúcia Alves da Silveira, residente e domiciliada na 
Rua das Palmeiras, nº 03, Condomínio Parque de 
Interlagos, Arembepe, Camaçari-BA., portadora da Carteira 
de Identidade nº 1646419, e inscrita no CPF sob o nº 
09734538500 resolvem celebrar o presente TERMO DE 
CESSÃO DE USO, nos termos previstos no Contrato de 
Gestão nº 050/2013, consoante Lei Municipal nº 749/2006 e 
de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a Cessão Exclusiva de 
Uso, a título gratuito, pelo INSTITUTO, dos bens móveis e 
imóveis descritos no Anexo V do Contrato de Gestão 
050/2013, assinado entre o MUNICÍPIO e o INSTITUTO e 
que passa a integrar este Instrumento, sendo vedada a 
alteração das características dos bens lá descritos sem 
prévia autorização do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
A Cessão de Uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pelo INSTITUTO, do bem referido na 
cláusula anterior, exclusivamente para o cumprimento da 
missão, obrigações, metas e ações estratégicas, 
estabelecidas pelo Contrato de Gestão N°050/2013, firmado 
entre o MUNICÍPIO e o INSTITUTO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

I - São obrigações do INSTITUTO:
a) Zelar pela boa e regular utilização dos bens objeto da 
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presente Cessão de Uso;
b) Não ceder, nem transferir, no todo ou em parte, o seu uso 
a terceiros, senão mediante prévio e expresso 
consentimento do MUNICÍPIO, caso em que deverá haver 
assinatura de novo instrumento;
c) Em caso de acidentes, o INSTITUTO se responsabilizará 
pelos danos decorrentes, inclusive a terceiros.

II - São obrigações do MUNICÍPIO:
a) realizar a manutenção periódica dos bens imóveis e 
móveis objeto do presente Termo de Cessão;
b) Substituir, sempre que necessário, desde que 
devidamente justificado, os bens móveis cedidos ao 
INSTITUTO através do presente instrumento.

Parágrafo único. Em caso de acidente que resulte em 
perda ou destruição dos bens, ficará o INSTITUTO obrigado 
a indenizar o MUNICÍPIO pelo prejuízo decorrido, apurado 
mediante arbitramento ou perícia.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO
O INSTITUTO restituirá os bens em condições normais de 
uso, quando exigido por motivo de interesse público, por 
violação das Cláusulas deste Instrumento ou findo o prazo 
de vigência do Contrato de Gestão.

Parágrafo único. O presente termo tem natureza precária, 
podendo o MUNICÍPIO, a qualquer momento, retornar os 
bens por motivo de interesse público, previamente 
motivado, sem que o INSTITUTO possa pleitear qualquer 
indenização, seja a que título for, nem exercer direito de 
retenção.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE RECEBIMENTO
O recebimento dos bens de que trata a CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste Termo, pelo INSTITUTO, será efetuado 
através de TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
O prazo de duração deste Termo, bem assim a sua 
renovação, será o mesmo estabelecido para a vigência do 
Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 050/2013, 
assinado entre o MUNICÍPIO e o INSTITUTO, ou seja, de 02 
(dois) anos, finalizando-se em 27 de março de 2017.

Parágrafo único. A rescisão do Contrato de Gestão ou a 
desqualificação do INSTITUTO como Organização Social, 
importará na reversão dos bens cedidos à utilização em 
favor do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA – O FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Camaçari – BA., como 
único competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações e 
feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a 
este Termo, com a total e expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E por terem acordados, justos e definidos, firmam as partes 
este Termo de Cessão, estando assinado pelas 
testemunhas adiante nomeadas, dele extraindo-se 03 (três) 
cópias de igual teor e forma.

Camaçari – BA., 02 de abril de 2015.

Ademar Delgado das Chagas
Município de Camaçari

Ana Lúcia Alves da Silveira
Instituto Professor Raimundo Pinheiro

TESTEMUNHAS:

1.________________________________________
RG.:
CPF.:

2.________________________________________
RG.:
CPF.:

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS
INVENTÁRIO – BENS IMÓVEIS

ANEXO V Do Contrato de Gestão nº 
050/2013

A Cidade do Saber, construída numa área total de 9.423,17 
2m , dispõe de dois prédios de três andares, um teatro com 

capacidade para 500 pessoas, um auditório para 
2teleconferência, um ginásio de esportes com 2.176,90 m  e 

três piscinas, sendo uma delas semi-olímpica.

A Cidade do Saber possui 13 salas de aula convencionais 
com capacidade para 369 pessoas.
 
Estão disponíveis também 28 espaços que funcionarão 
como salas de dança, teatro, artesanato, cerâmica, pintura, 
gibiteca, contação de história, escola de música, etc.,com 
capacidade de atender uma média de 620 pessoas. 

O ginásio de esportes possui uma quadra poliesportiva com 
capacidade de abrigar um público de 700 pessoas nas suas 
arquibancadas, além de dispor de uma piscina 
semiolímpica.

No segundo andar do prédio de capacitação onde estão 
instalados os quatro auditórios, estão disponíveis 2 salas de 
apoio, com infra-estrutura necessária para a realização de 
eventos técnicos, científicos e empresariais.

A distribuição dos espaços encontra-se discriminada nos 
quadros a seguir:

.
2Área Total do Prédio de Capacitação - 3.877,13 m
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2Área Total do Prédio de Educação - 3.877,13 m

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Credenciamento da pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO 
INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,  através do 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 – COPECOD, cujo oobjeto do 
presente Contrato é o Credenciamento de Entidades e Instituições 
Educacionais Privadas que sejam Comunitárias, Filantrópica e/ou 
Confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal, contrato para Atendimento às Crianças 
de zero a cinco anos e onze meses, para Serviço de Creche e 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a partir do 
ano de 2015, de forma complementar à Rede Municipal de Ensino 
do Município, atendidas as condições mínimas de participação 
estabelecidas neste instrumento,em conformidade com o Anexo I 
do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/05/2015. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Credenciamento da pessoa jurídica INSTITUIÇÃO 
F I L A N T R Ó P I C A  F A M I L I A  F E L I Z ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 – COPECOD, cujo oobjeto do 
presente Contrato é o Credenciamento de Entidades e Instituições 
Educacionais Privadas que sejam Comunitárias, Filantrópica e/ou 
Confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal, contrato para Atendimento às Crianças 
de zero a cinco anos e onze meses, para Serviço de Creche e 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a partir do 
ano de 2015, de forma complementar à Rede Municipal de Ensino 
do Município, atendidas as condições mínimas de participação 
estabelecidas neste instrumento,em conformidade com o Anexo I 
do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 – COPECOD

. 

. 
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DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/05/2015. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o Credenciamento da pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E MESTRES ESCOLA COMUNITÁRIA EMANUEL 
P O N T O  C E R T O  E  A D J A C Ê N C I A S ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 – COPECOD, cujo oobjeto do 
presente Contrato é o Credenciamento de Entidades e Instituições 
Educacionais Privadas que sejam Comunitárias, Filantrópica e/ou 
Confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal, contrato para Atendimento às Crianças 
de zero a cinco anos e onze meses, para Serviço de Creche e 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, a partir do 
ano de 2015, de forma complementar à Rede Municipal de Ensino 
do Município, atendidas as condições mínimas de participação 
estabelecidas neste instrumento,em conformidade com o Anexo I 
do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 – COPECOD
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/05/2015. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

Contrato nº 0125/2015. Processo n.º0129/2015. Contratada: 
ASSOCIAÇÃO INFRADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Objeto: 
cujo oobjeto do presente Contrato é o Credenciamento de 
Entidades e Instituições Educacionais Privadas que sejam 
Comunitárias, Filantrópica e/ou Confessionais, sem fins lucrativos, 
interessadas em firmar com a Administração Municipal, contrato 
para Atendimento às Crianças de zero a cinco anos e onze meses, 
para Serviço de Creche e Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, a partir do ano de 2015, de forma complementar 
à Rede Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições 
mínimas de participação estabelecidas neste instrumento,em 
conformidade com o Anexo I do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 
001/2015 – COPECOD. Valor básico anual estimado: R$ 
282.111,75 Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4081. 
Elemento de Despesa:3.3.90.39. Fonte:7101-030 Data da 
Assinatura: 04/05/2015.Ademar Delgado das Chagas.

Contrato nº 0126/2015. Processo n.º0129/2015. Contratada: 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMILIA FELIZ.Objeto: cujo 
oobjeto do presente Contrato é o Credenciamento de Entidades e 
Instituições Educacionais Privadas que sejam Comunitárias, 
Filantrópica e/ou Confessionais, sem fins lucrativos, interessadas 
em firmar com a Administração Municipal, contrato para 
Atendimento às Crianças de zero a cinco anos e onze meses, para 
Serviço de Creche e Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, a partir do ano de 2015, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas neste instrumento,em conformidade 
com o Anexo I do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 – 
C O P E C O D .  Va l o r  b á s i c o  a n u a l  e s t i m a d o :  R $  
1 4 0 0 . 1 0 8 , 9 4 D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade:4081.Elemento de Despesa:3.3.90.39. 
Fonte:7101-030Data da Assinatura: 04/05/2015.Ademar 
Delgado das Chagas.

Contrato nº 0124/2015. Processo n.º0129/2015. Contratada: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA COMUNITÁRIA 
EMANUEL PONTO CERTO E ADJACÊNCIAS.Objeto: cujo 
oobjeto do presente Contrato é o Credenciamento de Entidades e 
Instituições Educacionais Privadas que sejam Comunitárias, 
Filantrópica e/ou Confessionais, sem fins lucrativos, interessadas 
em firmar com a Administração Municipal, contrato para 
Atendimento às Crianças de zero a cinco anos e onze meses, para 
Serviço de Creche e Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, a partir do ano de 2015, de forma complementar à Rede 
Municipal de Ensino do Município, atendidas as condições mínimas 
de participação estabelecidas neste instrumento,em conformidade 
com o Anexo I do Edital de CREDENCIAMENTO N.º 001/2015 – 
C O P E C O D .  Va l o r  b á s i c o  a n u a l  e s t i m a d o :  R $  
1 7 4 . 6 7 7 , 4 0 D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : P r o j e t o /  
Atividade:4081.Elemento de Despesa:3.3.90.39. Fonte:7101-
030Data da Assinatura: 04/05/2015.Ademar Delgado das 
Chagas.

. 

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0153/2015. Termo de Inexigibilidade Nº 043/2015 – 
Processo Nº 0565/2015. Contratado: MADU PRODUÇÕES DE 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: Contratação de 
Artistas e Bandas: Mimi dos Oito Baixo, Forró Manhoso, Filé de 
Camarão, Dalizabumba, Cientista e Joice, Diagonais do Forró, 
Cavalo Play Boy e Meninas Atrevidas, para festa em comemoração 
ao Padroeiro Santo Antônio, que será realizada no bairro Inocoop, 
nos dias 12/06 e 13/06/2015, em Camaçari-Ba. Valor Global R$ 
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), Fundamentada no Art. 25, 
Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4021; Natureza da Despesa: 3390.39; Fonte de 
Recurso: 010000-0. Data da Assinatura: 11/06/2015. Ademar 
Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0154/2015. Termo de Inexigibilidade Nº 044/2015 – 
Processo Nº 0564/2015. Contratado: MADU PRODUÇÕES DE 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: Contratação de 
artistas e bandas: Big Bend, Na Mídia, Alegria do Forró, Fábio Max, 
Kartel Pacifista, Pincel & Banda, Filhos de Jorge, Não Faço a 
Mínima, Forró da Tiortina, Canto Samba e  Asas Livres, através de 
seu representante exclusivo a empresa Madu Produção de 
Eventos e Serviços Ltda-ME, para a festa em comemoração ao 
padroeiro Santo Antônio que será realizada na localidade de barra 
de Jacuípe no período de 12/06 a 14/06/2015 em Camaçari-BA. 
Valor Global R$ R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), 
Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 8.666/93. 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4021; Natureza da 
Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 010000-0. Data da 
Assinatura: 11/06/2015. Ademar Delgado das Chagas.

Termo de Inexigibilidade Nº 43/2015 – Processo Nº 0565/2015. 
Contratado: MADU PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME. Objeto: Contratação de Artistas e Bandas: Mimi dos 
Oito Baixo, Forró Manhoso, Filé de Camarão, Dalizabumba, 
Cientista e Joice, Diagonais do Forró, Cavalo Play Boy e Meninas 
Atrevidas, para festa em comemoração ao Padroeiro Santo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 034/2015 – Processo Nº 0357/2015. 
Contratado: Ha de Andrade -Me. Objeto: Aquisição de sacola 
ecológica, para atender a Coordenação de Alimentação e Nutrição 
na Oficina Estratégica Amamente e Alimenta Brasil do Ministério da 
Saúde, a ser realizado no município de Camaçari-BA Valor Global 

 (Seis mil de trezentos reais), Fundamentada no Art. 24, 
Inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
03/06/2015.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

R$6.300,00

Termo de Dispensa Nº 33/2015 – Processo Nº 0498/2015. 
Contratado: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL. Objeto: Contratação do acesso ao Sistema 
do Simples Nacional para realização da gestão dos 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, permitindo o 
controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas 
relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo 
fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a 
serem realizados no âmbito do Simples Nacional, para atender as 
necessidades da Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari. Valor Global R$ 11.410,00 (onze mil quatrocentos e dez 
reais),Fundamentada no Art. 24, Inciso XXVI da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Data da homologação: 01/06/2015.

Termo de Inexigibilidade Nº 41/2015. Processo Nº 548/2015. 
Contratado: UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS 
LTDA - ME. Objeto: Inscrição da servidora da Segov: Jailce Sobral 
de Andrade, Mat: 39798-4, no treinamento  DL - Desenvolvimento e 
Liderança, a ser realizado no período de 12 a 14/06/2015, no Bahia 
Plaza Hotel, em Catu de Abrantes, Camaçari-Ba. Valor Global R$ 
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), Fundamentada no Art. 25, 
Inciso II da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
11/06/2015.
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Antônio, que será realizada no bairro Inocoop, nos dias 12/06 e 
13/06/2015, em Camaçari-Ba. Valor Global R$ 58.000,00 
(cinquenta e oito mil reais), Fundamentada no Art. 25, Inciso III da 
Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 11/06/2015

Termo de Inexigibilidade Nº 44/2015 – Processo Nº 0564/2015. 
Contratado: MADU PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Big Bend, Na 
Mídia, Alegria do Forró, Fábio Max, Kartel Pacifista, Pincel & 
Banda, Filhos de Jorge, Não Faço a Mínima, Forró da Tiortina, 
Canto Samba e  Asas Livres, através de seu representante 
exclusivo a empresa Madu Produção de Eventos e Serviços Ltda-
ME, para a festa em comemoração ao padroeiro Santo Antônio que 
será realizada na localidade de barra de Jacuípe no período de 
12/06 a 14/06/2015 em Camaçari-BA. Valor Global R$ 136.000,00 
(cento e trinta e seis mil reais), Fundamentada no Art. 25, Inciso III 
da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 11/06/2015

REVOGAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso das suas atribuições, REVOGA o 
oPREGÃO N  008/2015 (ELETRONICO) – COSEL/SAÚDE, cujo 

objeto Aquisição de veículos tipo Van e veículo para passageiro, 
para atender a Rede de Saúde Mental e Cres do município de 
Camaçari - Bahia. Data da Revogação: 27/05/2015. 
WASHINGTON LUIZ SILVA COUTO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas 
oatribuições, REVOGA a licitação, na modalidade Pregão N  

038/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é o 
Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios não 
Perecíveis (Achocolatado, Farinha Láctea, Aveia em Flocos) 
destinados à Alimentação Escolar nas Creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Municipal. Data da Revogação: 03/06/2015. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi FRACASSADO o PREGÃO N.º 012/2014 
(PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO, Cujo objeto é a Aquisição 
de livros pedagógicos para atender as necessidades do Projeto 
Lendo Conheço o Mundo das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino. 08/06/2015 Maria José Nery Costa – 
Pregoeira da COSEL/EDUCAÇÃO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento 
dos interessados que foi FRACASSADOos lotes 01, 03, 04 e 05 
PREGÃO N.º 008/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO, 
Cujo objeto é a Aquisição de materiais para atender as 
necessidades da educação infantil das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, incluindo transporte. 08/06/2015 Maria 
José Nery Costa – Pregoeira da COSEL/EDUCAÇÃO.

ATA DE REUNIÃO

PROCESSO DE PENALIZAÇÃO – OFICCE 2 LTDA - ME
PROCESSO Nº 1097/2014 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e quinze, às nove horas, a 
COPEC, reuniu-se para tratar acerca do Processo Nº 1097/2014 – 
Penalização da Empresa OFICCE 2 LTDA - ME, e como as 
irregularidades analisadas já foram devidamente avaliadas e 
sancionadas no Processo de Penalização nº 0768/2014, a saber, o 
descumprimento na entrega do objeto do Termo de Compromisso 
nº 004/2013, oriundo do Pregão Presencial nº 0106/2014 – 
Processo Administrativo 1134/2013, sendo assim, e por este 
motivo, esta Comissão resolveu arquivar o referido Processo Nº 
1097/2014.
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>.

ATA DE REUNIÃO
PROCESSO DE PENALIZAÇÃO – RODRIGUES E 

EDINGTON LTDA
PROCESSO Nº 0424/2015 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às nove 
horas, a COPEC, reuniu-se para tratar acerca do Processo 
Nº 0424/2015 – Penalização da Empresa RODRIGUES E 
EDINGTON LTDA, e ao analisar a oportunidade e a 
conveniência, já que a referida Empresa resolveu adimplir 
suas obrigações em 12 de maio de 2015 com uma empresa 
terceira (estranha ao contrato administrativo), conforme pgs. 
21 a 26 do Processo nº 0424/2015, esta Comissão decidiu 
arquivar o referido Processo Nº 0424/2015 pela perda da 
motivação da penalização.

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>.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA. 
Notificamos a promitente fornecedora, LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., a 
comparecer à Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, num prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da presente data, para fazer 
vistas ao Processo de Penalização n.º 0550/2015 e, 
posteriormente, apresentar defesa por escrito num prazo de 
05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
notificação. Camaçari, 11 de Junho de 2015. Alceny Chaves 
da Silva de Oliveira – Membro da Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – 
COPEC.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À  N U T R I M A I S  C O M É R C I O  D E  P R O D U TO S  
NUTRICIONAIS LTDA.
Proc. n.º0501/2015
Pela presente, fica esta empresa, notificada a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
relativo ao descumprimento do Contrato nº 047/2015, 
conforme relatado nos autos processuais (cópia do 
Processo CMP n.º 0501/2015 na CMP).
Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação 
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das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser apresentada 
perante a Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores.
Camaçari, 11 de Junho de 2015.
Atenciosamente,
Alceny Chaves S. de Oliveira
Membro da COPEC

AVISO DE ABERTURA

ERRATA 

Contrato nº 089/2015– RSP EVENTOS E PUBLICIDADE 
LTDA - ME
Publicação do DOM, nº 611, de 14 a 20 de Março de 2015, 
pagina 54. 
Da Razão Social da Contratada
Onde se lê: RSP EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
Leia-se: RSP EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA – ME

Inexigibilidade de Licitação n.º 021/2015 – RSP 
EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME.
Publicação do DOM, nº 611, de 14 a 20 de Março de 2015, 
pagina 57. 
Da Razão Social da contratada:
Onde se lê: RSP EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA - 
ME 
Leia-se: RSP EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - ME. 

PREGÃO N.º 052/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: Aquisição de Ventiladores de Parede para a 
Academia de Reabilitação da Secretaria de Esporte e Lazer 
- SEDEL. Abertura: 29/06/2015 às 09h00min – 

Edi ta l / Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Reizalina 
Santos Sales – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 007/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL - 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de Acesso à Internet e comunicação 
de dados de voz em tecnologia móvel para utilização em 30 
(trinta) Notebooks ou Desktops, para atender as 
necessidades do Bolsa Família, CREAS e CRAS da 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES. Abertura: 

01/07/2015 às 09h00min – Edital/Informações: www. 
compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/3621-6776. Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 102/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto:Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipa l .  Abertura:  01/07/2015,  às 13:30h.  

Edital/Informações:www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: 

(71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 091/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das ações 
em saúde. Abertura: 30/06/2015, às 13:30h.Edital/ 

Informações: www.compras.camacari. ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 070/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preço de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Abertura: 01/07/2015, às 09:00h. Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 081/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preço de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Abertura: 06/07/2015, às 09:00h. Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 103/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de agulha 
hipodérmica, para atender as Unidades de Saúde do 
Município de Camaçari-BA. Abertura: 08/07/2015, às 

09 :00h .  Ed i ta l / I n fo rmações :  www.compras .  
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Juliana Barreto 
dos Santos – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 071/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de equipamento odontológico (motor 
para endodontia, bomba de sucção, unidade auxiliar, 
localizador, negatoscópio) para atender ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município. Abertura: 

07/07/2015, às 09h. Edital/Informações: www.compras. 
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen 
Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 089/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto:Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipa l .  Abertura:  09/07/2015,  às 09:00h.  

Edi ta l / Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Mônica Moreira de 
Assis Rodrigues – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 101/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto:Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 14/07/2015, às 09h. Edital/ 

Informações: www.compras.camacari. ba.gov.br. Tel.: 

(71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – Pregoeira 
da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 093/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de seringas para 
atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-
BA. Abertura: 13/07/2015, 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 098/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto:Registro de preços para aquisição de Sonda Uretral 
para atender as unidades de saúde do Município de 
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Camaçar i -BA.Abertura:15/07/2015, às 09:00h. 

Edital/Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Aline Oliveira da 
Silva Almeida – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 

Imóvel Urbano Nº 136/2014; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Claudionor Ribeiro dos Santos; Do 

Objeto:  Alterar as Cláusulas Segunda e Terceira, do 

Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 

Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do 

Contrato original, que é de 02 de junho de 2015, passará a 

ser de 02 de junho de 2016; Do Preço: Em virtude do 

Contrato original ter como objeto uma locação imobiliária, 

que por sua natureza é de caráter continuado, considerando 

a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 

presente Termo Aditivo, o valor global, estipulado para o 

referido Instrumento que era de R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais) passará a ser de R$ 193.045,20 (cento e 

noventa e três mil, quarenta e cinco reais e vinte centavos), 

mediante a aplicação do IPCA acumulado. O valor mensal 

ajustado para a locação do imóvel, passará a ser de R$ 

16.087,10 (dezesseis mil, oitenta e sete reais e dez 

centavos), tendo como parâmetro a aplicação do IPCA, 

observando a Cláusula Sexta do Contrato original. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 

Terceira, do Contrato original; 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: 28/05/2015; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 

Imóvel Urbano; Nº 118/2013; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Celene Maria de Oliveira Santos; 

Do Objeto: Alterar as cláusulas Segunda e Terceira, do 

instrumento original; Do Prazo: Por força do presente Termo 

Aditivo, a data prevista para o encerramento do Contrato 

original que é de 18 de junho de 2015 passará a ser de 18 de 

junho de 2016; Do Preço: Em virtude do Contrato original 

ter como objeto uma locação Imobiliaria, que por sua 

natureza é de caráter continuado, considerando a 

prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda, do 

presente Termo Aditivo, o valor global, estipulado para o 

referido Instrumento que era de R$ 84.000,00 (oitenta e 

quatro mil reais) passará a ser de R$ 85.247,76 (oitenta e 

cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis 

reais), mediante aplicação do IGPM acumulado. O valor 

mensal ajustado para a Locação do Imóvel, passará a ser de 

R$ 7.103,98 (sete mil, cento e três reais e noventa e oito 

centavos), tendo como parâmetro a aplicação do IGPM 

observando a Cláusula Sexta do Contrato original. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 

Terceira, do Contrato original; 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: 08/06/2015; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio Nº002/2013; 

Concedente: Município de Camaçari; Convenente: 

Sociedade de Assistência Familiar dos Servidores Federais, 

Estaduais e Municipais do Brasil – Sociela Assistencial; Do 

Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do 

Convênio cujo objeto é a prestação de serviços de natureza 

continuada e, consequentemente, também será alterada a 

sua cláusula quarta (Da Vigência); Da Prorrogação: Por 

força deste aditivo e da natureza continuada da prestação 

contratada, fica prorrogado o Convênio vertente, pelo prazo 

de 12 (doze) meses, a partir do dia 22 de março de 2015, 

passando a viger até o dia 22 de março de 2016; Do Preço: 

A prorrogação, incidente neste termo aditivo não altera o 

fato de que este Convênio não envolve repasse de recursos 

públicos; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 

plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 

negócio jurídico originário não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 20/03/2015; Ademar Delgado das 

Chagas – Município.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio Nº003/2013; 

Concedente: Município de Camaçari; Convenente: JAR 

Assistência Odontológica Ltda.; Do Objeto: Prorrogar por 

mais 12 (doze) meses a vigência do Convênio cujo objeto é 

a prestação de serviços de natureza continuada e, 

consequentemente, também será alterada a sua cláusula 

quarta (Da Vigência); Da Prorrogação: Por força deste 

termo aditivo e da natureza continuada da prestação 

contratada, fica prorrogado o Convênio vertente, pelo prazo 

de 12 (doze) meses, a partir do dia 27 de março de 2015, 

passando a viger até o dia 27 de março de 2016; Do Preço: 

A prorrogação, incidente neste termo aditivo não altera o 

fato de que este Convênio não envolve repasse de recursos 

públicos; Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 

plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 

negócio jurídico originário não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 27/03/2015; Ademar Delgado das 

Chagas – Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 091/2013; 

Contratante: Município de Camaçari; Contratada: PI 

Serviços de Contabilidade Pública Sociedade Simples Ltda; 
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Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda, Terceira e Quinta, 

do Instrumento original; Do Prazo: Por força do presente 

Termo Aditivo, a data prevista para o encerramento do 

Contrato original, que é de 05 de junho de 2015, passará a 

ser de 05 de junho de 2016; Do Preço: Em razão do NPC 

acumulado, no período compreendido de Maio/2014 a 

Abril/2015, no percentual 8,22%, de acordo com os cálculos 

anexos ao Processo Administrativo, ficam os valores 

unitários, previstos na planilha anexa ao Contrato original, 

reajustados através do presente Termo Aditivo. Por força do 

reajuste no Caput da Presente Clausula, o valor global 

devidamente reajustado, será de R$ 1.502.810,94 (um 

milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e dez reais e 

noventa e quatro centavos). Em virtude do reajustamento 

previsto no presente Termo Aditivo, fica anexa nova planilha 

contratual, consoante informações prestadas pela 

Controladoria Geral do Município; Ratificação: 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 

Cláusulas e disposições do Contrato originário, e de seus 

Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 

Instrumento; Assinatura: 05/06/2015; Ademar Delgado das 

Chagas – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviços; Nº 247/2012; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: Thaiana Gráfica Ltda-ME; Do 

Objeto: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência 

contratual e, consequentemente, alterar a cláusula Quarta 

(Dos Prazos) do instrumento do contrato original; Da 

Prorrogação: Por força deste termo aditivo e da natureza 

continuada da prestação contratada, fica prorrogado o 

contrato , pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 23 de 

fevereiro de 2015, passando a viger até o dia 23 de fevereiro 

de 2016; Do Preço: Em virtude da prorrogação contida na 

Clausula Segunda  (Da Prorrogação) deste termo 

aditivo,permanece sem alteração o valor global 

proporcional, fixado na avença. Segue mantido o preço de 

R$ 210.158,72 (duzentos e dez mil cento e cinquenta e oito 

reais e setenta e dois centavos), firmado no ultimo 

aditamento, proporcional e sem reajuste. Fica mantida a 

forma de pagamento prevista no bojo do contrato original; 

Ratificação: Permanecem inalteradas e plenamente em 

vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário, não modificadas por este Instrumento; 

Assinatura: 20/02/2015; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao 2º Aditivo ao 

Contrato Nº 072/2014; Contratante: Município de 

Camaçari; Contratada: EMPRESA ACMAV Administração 

de Serviços Ltda.; Do Objeto: Retificar o quanto disposto no 

caput e nos §§ 1° e 2°, todos da Cláusula Terceira do 2° 

Termo Aditivo, onde os valores se encontram lançados de 

forma errônea; Da Retificação: Em razão da incorreção 

verificada, é necessário que se proceda a seguinte 

correção:§ 1°  O caput da Cláusula Terceira, do 2° Termo 

Aditivo do Contrato original, passará a ter a seguinte 

redação: “Cláusula Terceira – Do Preço: Em virtude do 

Contrato original, ser de natureza de prestação de serviços 

de caráter continuado, e tendo em vista a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2015/2015 SINDILIMP-BA, que enseja 

e justifica a revisão do valor do contrato original, o valor 

global, estipulado para o referido Instrumento, para o 

período de 12 (doze) meses é de R$ 23.423.553,96 (vinte e 

três milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e 

cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), consoante 

Planilha de Reajuste Econômico Financeiro, expedida pela 

Secretaria da Administração do Município – SECAD. § 2° O 

§ 1° da Cláusula Terceira, do 2° Termo Aditivo do Contrato 

original, passará a ter a seguinte redação: “§ 1° Tendo em 

vista a Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2015 

SINDILIMP –BA e, consoante as informações constantes na 

Planilha de Reajuste Econômico Financeiro, expedida pela 

Secretaria da Administração do Município, o valor total 

acrescido, para o referido instrumento é de  R$ 

3.577.769,04 (três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), 

correspondente ao percentual de 18,03%.” § 3° O § 2° da 

Cláusula Terceira, do 2° Termo Aditivo do Contrato original, 

passará a ter a seguinte redação: “§ 2° O valor mensal, 

proporcional, ajustado para a prestação do serviço será de 

R$ 1.951.962,83 (um milhão, novecentos e cinquenta e um 

mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e três 

centavos).” Da Ratificação: Permanecem inalteradas e em 

pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário, não modificadas por este Instrumento; 

Assinatura: 01/06/2015; Ademar Delgado das Chagas – 

Município.

Termo Aditivo de Reti - Ratificação ao 1º Termo Aditivo ao 

Contrato Nº 014/2014; Contratante: Município de Camaçari; 

Contratada: Afinco Consultoria e Assessoria Ltda.; Do Objeto: 

Retificar o quanto disposto no caput e no Parágrafo único da 

Cláusula Quarta e no Caput da Clausula Quinta do 1° Termo 

Aditivo, onde os Valores se encontram lançados de forma errônea; 

Da Retificação: Em razão da incorreção verificada, é necessário 

que se proceda a seguinte correção: § 1°  O caput da Cláusula 

Quarta, do 1° Termo Aditivo do Contrato original, passará a ter a 

seguinte redação: “Cláusula Quarta – Do Valor do Acréscimo e 

do Valor Global: Fica acrescido, através do presente Termo 

Aditivo, o valor de R$ 19.860,62 (dezenove mil, oitocentos e 

sessenta reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao 

percentual de reajustamento previsto na Cláusula Terceira do 

presente Termo Aditivo.” § 2° O Parágrafo único da Cláusula 

Quarta, do 1° Termo Aditivo ao Contrato original, passará a ter a 

seguinte redação: “Parágrafo único. Por força do percentual de 

reajuste contido na Cláusula Terceira deste Aditivo e do acréscimo 

PÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XII - Nº  623 - de 06 a 12 de Junho de 2015 - 



previsto na presente Cláusula, o valor global, que era de R$ 

542.640,00 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e 

quarenta reais), passará a ser de R$ 562.500,62 (quinhentos e 

sessenta e dois mil e quinhentos reais e sessenta e dois 

centavos).” § 3° O Parágrafo único da Cláusula Quarta, do 1° 

Termo Aditivo ao Contrato original, passará a ter a seguinte 

redação: “Cláusula Quinta – Do Pagamento: O valor do 

pagamento mensal estabelecido no caput da Cláusula Quarta do 

Contrato original, que era de R$ 45.220,00 (quarenta e cinco mil, 

duzentos e vinte reais), passará a ser de R$ 46.875,05 (quarenta e 

seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).” Da 

Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 

modificadas por este Instrumento; Assinatura: 06/04/2015; 

Ademar Delgado das Chagas – Município.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

I – CONTRATO Nº 0062/2015
II – INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
ADMINISTRATIV0 1273/2014 E CP 020/2014.
III – CONTRATADA: DFG CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 
COMÉRCIO LTDA - ME LTDA
IV – OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

V – FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, §8, DA LEI 8.666/93
VI – DATA: 18 DE MAIO DE 2015.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

P R I M E I R O  T E R M O  D E  A P O S T I L A M E N T O                                           
AO CONTRATO Nº 0334/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
0748/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0093/2012

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado pelo Chefe 
do Executivo, SR. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, no uso de 
suas atribuições, em conformidade com o disposto no § 8º, do art. 
65, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, considerando o 
erro material contido no preâmbulo do Quarto Termo Aditivo ao 
Contrato nº 0334/2012 detalhado nos autos do Processo 
Administrativo nº 0748/2012; resolve:

Expedir a presente apostila com o objetivo de corrigir erro material 
do referido texto, da forma seguinte; onde se lê: na CLÁUSULA 
TERCEIRA – DO PREÇO, R$ 59.075,00 (cinquenta e nove mil 
setenta e cinco reais) no Quarto Termo Aditivo, leia-se, R$ 
59.075,12 (cinquenta e nove mil setenta e cinco reais e doze 

centavos)

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
do Contrato inicialmente celebrado.
Camaçari, 22 de abril de 2015

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
MUNICÍPIO

EXTRATOS STT

CONTRATO Nº 006/2015 CONTRATANTE; A Superintendência 

de Trânsito e Transporte Público de Camaçari; CONTRATADA; 

FUNDACEM – Fundação Cesar Montes Ltda.; DO OBJETO: A 

prestação de serviços de ministração de curso de Licitações e 

Contratos e formação de pregoeiro para capacitação de servidores 

envolvidos direta e indiretamente no Processo licitatório, assim 

como na gestão de contratos;  DO PRAZO: O presente contrato 

terá vigência até 12 de julho de 2015, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as 

disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 57, caput, incisos e 

parágrafos, no que couber, mediante Termo Aditivo; DO PREÇO: A 

Contratante pagará á Contratada, o valor global de R$ 7.920,00 

(sete mil, novecentos e vinte reais), referente ao total, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, de acordo com recebimento, 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2014

(Processo Administrativo nº 1290/2013)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no 
uso de suas atribuições, informa a correção no primeiro parágrafo, 
na Cláusula Terceira do Preço do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 091/2014 firmado entre o Município de Camaçari e a 
Empresa Imagem Médica Camaçari Ltda., inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.594.110/0001-42, cujo objeto é a prestação de serviço de 
saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS na área 
Hospitalar  de Urgência/Emergência-24 horas, incluindo sábados, 
domingos e feriados, Cirurgias eletivas, Serviços Médicos 
Ambulatoriais Especializados, Serviços Auxiliares de Diagnose e 
Terapia (SADT) nas diversas especialidades, a fim de assegurar a 
melhor promoção e assistência a saúde, de forma a complementar 
as atividades da rede pública, em todos os procedimentos.

Na Cláusula Terceira-do Preço

No Parágrafo Primeiro:

Onde se lê:

O valor mensal do presente instrumento é de R$ 288.234,03 
(duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
três centavos).

Leia-se:

O valor mensal do presente instrumento é de R$ 288.534,03 
(duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais 
e três centavos).

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Camaçari, 08 de Julho de 2014.

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde
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conferência e aceite dos produtos efetivamente entregues, por 

meio de ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes 

da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente, de acordo com as exigências administrativas em 

vigor; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes 

deste Instrumento de Contrato correrão por conta da Lei 

Orçamentária da Superintendência de Transito e Transporte 

Público de Camaçari, á conta da seguinte programação financeira, 

a ser executada no exercício de 2014; Projeto/Atividade: 2050; 

Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 100; Assinatura: 

22/05/2015; CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS - Diretor 

Superintendente.

Processo Administrativo nº: 078/2015; Inexigibilidade nº: 
007/2015; Contrato nº 006/2015; Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de ministração 
de curso de Licitações e Contratos e formação de pregoeiro para 
Capacitação de servidores envolvidos direta e indiretamente no 
Processo licitatório, assim como na gestão de contratos; 
Contratado: FUNDACEM – FUNDAÇÃO CESAR MONTES 
LTDA.; Valor Global: 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais); 
Período de Vigência: 02 meses com início na data da Assinatura; 
Fundamento Legal: Art.25, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores; Data: 22 de Maio de 2015

Claudécio Taroba Soares de Jesus
Diretor Superintendente

TERMO DE DISPENSA
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do município 
de Camaçari torna público, para o conhecimento de todos os 
interessados, que foi realizado procedimento licitatório por 
DISPENSA nº 082/2015, Aquisição de camisas promocionais para 
os festejos juninos, para os servidores da STT. CONTRATO: 
MASTERSEG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP. 
Valor: R$ 7.888,00 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais. 
Fundamentada no artigo 25, II, c/c artigo 13, VI, da Lei nº 8.666/93. 
Data da Homologação: 11 de Junho de 2015. Camaçari(BA), 11 de 
Junho de 2015. Danilo Alcantara Viera de Moura.

TERMO DE DISPENSA
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do município 
de Camaçari torna público, para o conhecimento de todos os 
interessados, que foi realizado procedimento licitatório por 
DISPENSA nº 004/2015, Manutenção corretiva e preventiva com 
substituição de peças de Ar Condicionado. CONTRATO: 
CONSUAR SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME Valor: R$ 
7.265,00 (sete mil duzentos e sessenta e cinco reais). 
Fundamentada no artigo 25, II, c/c artigo 13, VI, da Lei nº 8.666/93. 
Data da Homologação: 07 de Maio de 2015. Camaçari(BA), 07 de 
Maio de 2015. Danilo Alcantara Viera de Moura.

TERMO DE DISPENSA

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do município 

de Camaçari torna público, para o conhecimento de todos os 

interessados, que foi realizado procedimento licitatório por 

DISPENSA nº 006/2015, aquisição de passagens aéreas Com 

destino a Belo Horizonte (MG), com retorno, para os servidores da 

STT. CONTRATO: FCS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME. Valor: 

R$ 1.381,82 (um mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e dois 

centavos). Fundamentada no artigo 25, II, c/c artigo 13, VI, da Lei nº 

8.666/93. Data da Homologação: 21 de Maio de 2015. 

Camaçari(BA), 21 de Maio de 2015. Danilo Alcantara Vieira de 

Moura.

Danilo Alcantara Vieira de Moura

Pregoeiro/101275

TERMO DE INEXIGIBILIDADE

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do município 
de Camaçari torna público, para o conhecimento de todos os 
interessados, que foi realizado procedimento licitatório por 
INEXIGIBILIDADE nº 078/2015, curso de Licitações e Contratos 
“FORMAÇÃO DE PREGOEIRO”, para os servidores da STT. 
CONTRATO: FUNDACEM – FUNDAÇÃO CESAR MONTES 
LTDA. Valor: R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais. 
Fundamentada no artigo 25, II, c/c artigo 13, VI, da Lei nº 8.666/93. 
Data da Homologação: 22 de Maio de 2015. Camaçari(BA), 22 de 
Maio de 2015. Ana Maura Bezerra.

EXTRATOS LIMPEC

CONTRATO Nº. 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015. 
OBJETO: Fornecimento parcelado de Materiais de Expediente. 
CONTRATADA: LIVRARIA NOVO ORIENTE. COM LTDA-ME. 
VALOR GLOBAL R$ 50.499,60 (cinquenta mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos). PRAZO: 12 (doze) 
meses. VIGÊNCIA: De 18/05/2015 a 17/05/2016. ASSINATURA: 
18/05/2015. Valentina Batista Saraiva – Diretora Presidente.

CONTRATO Nº. 011/2015, CONVITE Nº. 005/2015. OBJETO: 
Consultoria em meio ambiente, visando a elaboração de estudo 
ambiental para obtenção de autorização de supressão de 
vegetação para ampliação do Aterro Sanitario de Camaçari-Bahia. 
CONTRATADA: LOTUS CONSULTORIA E PROJETOS EM MEIO 
AMBIENTEE EDUCAÇÃO LTDA-ME. VALOR GLOBAL R$ 
26.412,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais). VIGÊNCIA: 
De 03/06/2015 a 01/09/2015. ASSINATURA: 03/06/2015. 
Valentina Batista Saraiva – Diretora Presidente.

RESULTADO FINAL – PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2015. A 
LIMPEC torna público aos interessados que a empresa 
AQUÁRIUS  COMÉRCIO DE  EQUIPAMENTOS DE  
INFORMÁTICA LTDA sagrou-se vencedora do certame, por ter 
cumprido integralmente as exigências do Edital PP nº 006/2015. 
Sergio Moura – Pregoeiro. 
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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