
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1299/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

“Institui no Calendário Oficial de Eventos 
cívicos do município de Camaçari, o Festival 
de Blues e Jazz de Arembepe, e dá outras 
providências.”

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

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

Art. 1º - Fica instituído, no calendário oficial de eventos 
cívicos do município de Camaçari o “Festival de Blues e Jazz 
de Arembepe”, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a 
ceder, gratuitamente, espaços públicos para a realização do 
festival.

Parágrafo Único – O Festival de Blues e Jazz de Arembepe, 
acontecerá na última semana do mês de novembro.

Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por 
conta de dotação própria e complementadas se necessário.

Art. 3º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados da data da publicação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1300/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

“Dispõe sobre a criação, composição, 
competência e funcionamento do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer do Município 
de Camaçari.”

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

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

Art. 1° - Fica criado, como órgão colegiado de caráter 
permanente, consultivo, fiscalizador e orientador, vinculado 
à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer, com a finalidade de formular 
políticas públicas e implementar ações destinadas ao 
fortalecimento das atividades esportivas e de lazer em 
Camaçari.

Art. 2º. - São competências específicas do Conselho:

I propor políticas municipais de esporte e lazer 
no âmbito municipal;

II propor políticas municipais para o incentivo ao 
esporte amador;

III oferecer subsídios técnicos e estabelecer 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
do Plano Municipal de Esporte, que será 
definido através de Lei Complementar de 
iniciativa do Poder Executivo Municipal;

IV atuar na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de esporte, 
notadamente no que diz ao calendário anual de 
eventos esportivos;

V colaborar na elaboração da proposta 
orçamentária do Município referente ao 
esporte e lazer;

VI acompanhar a execução orçamentária dos 
recursos destinados ao esporte e lazer 
municipal;

VII elaborar e aprovar seu regimento interno e 
suas alterações. 

Art. 3º- O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será 
composto por representantes do poder público e da 
sociedade civil, totalizando 11 (onze) membros efetivos, e 
respectivos suplentes, residentes em Camaçari, da seguinte 
forma: 

I membros do Poder Público:

a) Um representante da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer; 

b) Um representante da Secretaria Municipal de 
Educação; 
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c) Um representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

d) Um representante da Secretaria de Saúde; e
e) Um representante da Secretaria de 

Administração.

II membros da Sociedade Civil:

a) (01) Um, representante da Liga de Futebol 
Amador de Camaçari;

b) (01) Um, representante das associações ou 
entidades de esportistas portadores de 
necessidades especiais;

c) (01) Um, representante do Conselho Regional 
de Educação Física;

d) (01) Um, representante dos Professores de 
Educação Física, filiado ao SISPEC - Sindicato 
dos Professores e Professoras da Rede 
Pública Municipal de Camaçari; e

e) (02) Dois, representantes de entidades 
esportivas representativas da comunidade.

§ 1º. - Os representantes do Poder Executivo Municipal 
serão empossados por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal.

§ 2º.- Os representantes da sociedade civil serão eleitos, 
sendo que os critérios de elegibil idade serão 
regulamentados por Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que deverá ser publicado em até 60 (sessenta) 
dias após a publicação desta lei.

§ 3º.- Na composição do Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer deverá ser assegurada, sempre que possível, a 
participação de 30% (trinta por cento) de mulheres.

§ 4º - O representante do Conselho Regional de Educação 
física, será indicado pelo Presidente da entidade.

Art. 4º.- O mandato dos Conselheiros e de seus respectivos 
suplentes será de 02 (dois) anos, sendo possível a reeleição 
por uma única vez.

Art. 5º. O Conselho reger-se-á no que se refere aos seus 
membros, pelas seguintes disposições:

I o exercício da função de Conselheiro não será 
remunerado, sendo considerado como serviço 
público relevante; e

II ficará extinto o mandato do Conselheiro que deixar de 
comparecer, sem justificativa, a duas reuniões 
ordinárias consecutivas ou a duas reuniões 
extraordinárias, convocadas pelo Presidente ou 
responsável para tal fim.

Parágrafo único. O prazo para justificar sua ausência é de 5 
(cinco) dias, a contar da data da reunião em que se verificou 
o fato. 

Art. 6º - Caberá aos membros do Conselho Municipal de 
Esporte e Lazer eleger uma Comissão Executiva composta 
de 05 (cinco) membros assim discriminados:

I Presidente;
II Vice-Presidente;
III Secretário Geral;

IV Tesoureiro;
V Diretor de Eventos.

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer, 
excepcionalmente em sua primeira formação, será presidido 
pelo Secretário de Esporte e Lazer do Município, por ato do 
Chefe do Executivo que indicar os aludidos representantes 
do Poder Executivo Municipal.

Art. 7° - Compete à Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer:

I convocar e presidir as sessões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Municipal de Esporte 
e Lazer;

II cumprir e encaminhar as resoluções deliberadas 
pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer;

III deliberar, nos casos de urgência, "ad referendum" 
do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, 
mediante posterior aprovação do colegiado; e

IV delegar tarefas e membros do Conselho, quando 
julgar conveniente.

Art. 8º.- O Conselho elaborará seu Regimento Interno, a ser 
baixado por Decreto do Prefeito Municipal, no prazo de 60 
dias após posse dos conselheiros.

Parágrafo único – O regimento interno do Conselho deverá 
estabelecer as competências e os demais procedimentos 
necessários ao seu funcionamento.

Art. 9º.- As reuniões do Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer serão ampla e previamente divulgadas, com a 
participação livre a todos os interessados, que terão direito à 
voz.

Art. 10.- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a proporcionar ao Conselho Municipal de Esporte 
e Lazer suporte técnico e administrativo, garantindo-lhe 
condições para o seu pleno e regular funcionamento.

Art. 11- Demais normas necessárias ao funcionamento do 
Conselho serão regulamentadas por ato próprio do Poder 
Executivo Municipal.

Art.12- O Conselho de que trata essa Lei se reunirá nas 
dependências da Secretaria de Municipal de Esporte e 
Lazer.

Art. 13- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
oficial.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1301/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

“Institui o Dia Municipal do Protetor dos 
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Animais e dá outras providências.”

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

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

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal do protetor 
de Animais no Município, a ser celebrado anualmente no dia 
04 de outubro.

Art. 2° - A data mencionada no Art. 1º passa a 
constar no calendário de atividades do Município de 
Camaçari e terá obrigatoriamente em sua programação:

I -Sessão Especial na Câmara Municipal de 
Vereadores em homenagem aos protetores de animais no 
município, a ser realizada na semana que contiver a data 
definida no Art. 1º;

II -Entrega de certificados homenageando os 
Protetores dos Animais;

III -Realização de palestras sobre os direitos dos 
animais e sua proteção.

Art. 3° - Os custos de execução da presente Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1302/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

“Institui o Dia Municipal do Teatro no 
Município de Camaçari e dá outras 
providências.”

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

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

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal do Teatro, a 
ser celebrado anualmente no dia 29 de novembro.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
estimular e promover campanhas de conscientização da 
importância do teatro para a formação cultural dos 
cidadãos/cidadãs.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1303/2013
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

“Cria o Conselho Municipal de Transporte – 
CMT, e dá outras providências.”

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

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

Art. 1º – Fica criado o Conselho Municipal de Transporte - 
CMT, órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo e 
fiscalizador das políticas públicas de transporte adotadas no 
âmbito do Município de Camaçari.

Art. 2º – O Conselho Municipal de Transporte - CMT será 
constituído de um total de 25 (vinte e cinco) membros com a 
seguinte composição:

I – Representantes do Poder Público:

a) 01 (um) Representante da Polícia Militar do Estado 
da Bahia – PM;

b) 01 (um) Representante do Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN-BA;

c) 01 (um) Representante da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari;

d) 01 (um) Representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR do município de 
Camaçari;

e) 01 (um) Representante da Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP do município de Camaçari;

f) 01 (um) Representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social – SEDES do município de 
Camaçari;

g) 01 (um) Representante do Órgão Integrante do 
Poder Público Executivo, Responsável Pelas 
Políticas Municipais da Juventude do município de 
Camaçari.

II – Representantes da Sociedade Civil:

a) 01 (um) Representante do Comitê de Fomento 
Industrial de Camaçari – COFIC;

b) 01 (um) Representante da Associação Comercial e 
Empresarial de Camaçari - ACEC;

c) 01 (um) Representante de Entidade Estudantil - 
SEDE;

d) 01 (um) Representante de Entidade Estudantil - 
ORLA;

e) 01 (um) Representante de Associação de 
Moradores - SEDE;
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f) 01 (um) Representante de Associação de 
Moradores - ORLA;

g) 01 (um) Representante de Entidade Defensora dos 
Direitos da Pessoa Com Deficiência;

h) 01 (um) Representante de Entidade Defensora dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

Parágrafo único - Na hipótese de inexistência de Entidade 
Civil Defensora dos Direitos da Pessoa Com Deficiência ou 
da Pessoa Idosa, poderão as mesmas ser representada no 
CMT por meio de entidades civis similares cujo objeto 
englobe a proteção das categorias indicadas nas alíneas “g” 
e “h”, do inciso II, do presente artigo.

III – Representantes dos Operadores e Trabalhadores 
dos Serviços de Transporte Público:

a) 01 (um) Representante de Entidade Civil Defensora 
dos Direitos dos Trabalhadores dos Serviços de 
Transporte Público do município;

b) 01 (um) Representante da Associação dos 
Prestadores dos Serviços de Transporte Público 
(Coletivo e Complementar/Alternativo);

c) 02 (dois) Representantes dos Prestadores dos 
Serviços de Transporte Público Individual por 
Condutor Autônomo;

d) 02 (dois) Representantes dos Prestadores dos 
Serviços de Transporte Público Individual por Moto;

e) 01 (um) Representante dos Prestadores dos 
Serviços de Transporte Público de Transporte 
Público Escolar; 

f) 01 (um) Representante dos Prestadores dos 
Serviços de Transporte Público Especiais.

g) 02 (dois) Representantes dos sindicatos do 
município de Camaçari.

§ 1º - Na hipótese de inexistência de Entidade Civil 
Defensora dos Direitos dos Trabalhadores dos Serviços de 
Transporte Público, poderá a representação ser suprida por 
meio de entidades civis similares cujo objeto englobe a 
proteção da categoria indicada nas alíneas “a”, do inciso III, 
do presente artigo.

§ 2º - Considerar-se-á Prestador do Serviço de Transporte 
Público Individual por Condutor Autônomo para os fins a que 
se propõe a Presente Lei, os Prestadores dos Serviços de 
Transporte Público das categorias de Transporte Individual 
por Táxi e Táxi Especial.

§ 3º - Considerar-se-á Prestadores dos Serviços de 
Transporte Público Individual por Moto para os fins a que se 
propõe a Presente Lei, os prestadores dos serviços públicos 
de transporte de pessoas, bens, mercadorias, bem como 
outros conforme indicação da Lei Federal nº. 12.009/2009, 
já existentes ou que venham a ser instituídos no âmbito do 
município.

§ 4º- Considerar-se-á Prestadores dos Serviços de 
Transporte Público Especial todos os modais de transporte 
não contemplados nas alíneas do inciso III do art. 2º., da 
Presente Lei.

Art. 3º - A eleição dos membros do Conselho Municipal de 
Transporte -CMT se dará da seguinte forma:

I – Os representantes do Poder Público especificados nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I, do art. 2º., da Presente Lei 
serão indicados pelos respectivos órgãos aos quais os 
mesmos se vinculam;

II – Os representantes do Poder Público especificados nas 
alíneas “d”, “e”, “f, “g” e “h” do inciso I, do art. 2º., da Presente 
Lei serão indicados Chefe do Poder Executivo;

III – Os representantes da Sociedade Civil especificados nas 
alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 2º., serão indicados 
pelos titulares das respectivas entidades;

IV – Os representantes da Sociedade Civil especificados 
nas alíneas “c”, “d”, “e”, e “f”, do inciso II, do art. 2º., serão 
escolhidos entre os representantes de todos os 
seguimentos interessados, devendo, para tanto, ser 
realizado procedimento prévio de escolha de forma a indicar 
o representante da SEDE e outro da ORLA sem prejuízo da 
especificação do meio utilizado para fins de escolha dos 
mesmos ato ao qual deve ser atribuída publicidade e prazo 
razoável para fins de efetivação;

V – Os representantes da Sociedade Civil especificados nas 
alíneas “g”, e “h”, do inciso II, do art. 2º., poderá ser seu 
Presidente ou quem este indicar.

VI – Os representantes dos Operadores de Serviços de 
Transporte especificados no inciso III, do art. 2º., serão 
indicados pelos titulares das respectivas entidades.

§ 1º - Para cada um dos titulares deverá ser indicado um 
suplente, nas mesmas condições estabelecidas nos incisos 
anteriores, o qual substituirá o titular quando do eventual 
impedimento da sua participação, conforme definição a ser 
indicada no respectivo Regimento Interno.

§ 2º - Na hipótese de ausência de Pessoa Jurídica 
Constituída para fins de representação das categorias 
indicadas nas alíneas “g”, e “h”, do inciso II, do art. 2º., 
poderá a categoria promover eleição na qual indicará seus 
respectivos representantes.

Art. 4º – O mandato de cada um dos membros do Conselho 
Municipal de Transporte - CMT terá a duração de 02 (um) 
anos, podendo haver recondução sucessivas por igual 
período.

Parágrafo único - O prazo assinalado no caput do presente 
artigo deverá ser contado da Primeira Reunião Geral 
Ex t rao rd iná r ia  a  se r  rea l i zada  pos te r io r  ou  
concomitantemente ao ato de posse dos aludidos membros 
correspondendo assim à efetiva instalação do CMT.

Art. 5º - O Conselho Municipal de Transporte -CMT deverá 
manifestar-se, previamente, nas matérias relativas ao 
planejamento geral no âmbito do Município de Camaçari, 
tais como:
I – Planos de Circulação de Transportes, suas diretrizes 
básicas e alterações globais da rede de transporte público;

II – Diretrizes gerais para a formulação de políticas de 
transportes públicos;

III – Estudos tarifários, composição da tarifa e alteração de 
custos dos serviços prestados;

IV – Projetos alternativos de arrecadação e financiamento 
de transportes públicos.

Art. 6º - Compete, ainda, ao Conselho Municipal de 
Transporte -CMT propor, fiscalizar, opinar e deliberar, sem 
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prejuízo da competência descrita no artigo anterior, sobre:

a) Critérios gerais sobre reivindicações dos munícipes, 
especialmente quanto ao atendimento da população, 
qualidade e eficiência dos serviços, adequação de 
equipamentos, educação e informação;

b) Critérios gerais para credenciamento e acompanhamento 
da fiscalização comunitária dos serviços de transportes 
públicos, inclusive com a promoção de censos de 
passageiros, quando necessário;

c) Atos da administração pública, notadamente questões de 
cumprimento de horários, disponibilidade de veículos 
condizentes com as necessidades da população, respeito 
ao passageiro, cumprimento da legislação em vigor, 
qualidade ambiental, estudos globais e racionalização de 
trajetos de linhas;

d) Critérios de outorga, cassação ou modificação das 
permissões e concessões para fins de exploração dos 
serviços públicos de transporte;

e) Resultados financeiros dos prestadores de serviços 
públicos de transporte, especialmente receitas advindas da 
comercialização dos créditos eletrônicos, concessão de 
benefícios tarifários e gratuidades adotadas pela 
administração Municipal;

f) Outros assuntos afins ao sistema de transporte público, 
apresentados por quaisquer um dos seus membros.

Art. 7º - Compete, exclusivamente, ao Conselho Municipal 
de Transporte  -CMT, propor, fiscalizar e deliberar sobre o 
seu Regimento Interno, bem como proceder à escolha de 
seu Presidente.

Art. 8º. - Fica assegurado ao Conselho Municipal de 
Transporte - CMT o direito de fiscalizar os prestadores dos 
serviços de transporte público, com amplos poderes de 
verificação de sua administração, contabilidade, recursos 
técnicos, econômicos e financeiros, principalmente para 
conhecer a rentabilidade dos serviços, avaliar sobre a justiça 
e proporcionalidade das tarifas e indicar punições às 
infrações regulamentares e contratuais.

Parágrafo único - Cada processo terá um prazo único de 
vistas até 24 (vinte e quatro) horas para todas as entidades 
interessadas, desde que solicitado por, no mínimo, um terço 
dos Conselheiros.

Art. 9º – O produto das deliberações do Conselho Municipal 
de Transporte- CMT será formalizado por meio de 
Resoluções  as quais deverão ser remetidas, 
conjuntamente, à Câmara Municipal de Vereadores e à 
Prefeitura Municipal de Camaçari para que se proceda à 
publicação das mesmas nos meios oficiais.

Art. 10 – Fica estipulado o prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação da presente Lei para a nomeação e 
respectiva posse de todos os membros do Conselho 
Municipal de Transporte - CMT.

Parágrafo único - Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias 
para a realização de ato público visando a convocação dos 
interessados a se candidatar às vagas descritas no inciso II, 
do art. 2º., da presente Lei.

Art. 11 – O primeiro Presidente do Conselho Municipal de 
Transporte - CMT em caráter extraordinário, será o Diretor 
Superintendente da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT a quem caberá, dentre outras, as 
seguintes atribuições:

I – Tomar as providências necessárias à nomeação dos 
membros do Conselho Municipal de Transporte - CMT na 
forma, prazo e condições estabelecidos na presente Lei;

II – Realizar oficinas de orientação e capacitação dos 
Conselheiros de forma a auxiliar na elaboração do seu 
Regimento Interno;

III – Orientar, Qualificar e Capacitar os membros do 
Conselho de forma a lhes atribuir noções básicas acerca da 
matéria em especial, da legislação federal, estadual e 
municipal aplicáveis à Mobilidade Urbana;

IV – Permanecer na função até a eleição do Segundo 
Presidente do CMT, o primeiro eleito na forma estabelecida 
na presente Lei;

V – Adotar medidas necessárias ao fiel cumprimento da 
presente Lei.

Art. 12 – A participação nas atividades do Conselho 
Municipal de Transporte - CMT será considerada serviço 
público relevante prestado à Comunidade, vedada a sua 
remuneração a qualquer título.

Art. 13 – O apoio Administrativo e Financeiro do Conselho 
Municipal de Transporte - CMT caberá à Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1304/2013
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

“Regulamenta dispositivos da Lei 
1.039/2009, na parte que dispõe sobre 
Cadastramento Imobiliário, e dá outras 
providências”.

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

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

Art. 1° O cadastro imobiliário tem por finalidade registrar 
todas as unidades imobiliárias situadas no território deste 
Município, que não estejam lançados nos bancos de dados 
cadastrais municipais.
Parágrafo único. Para fins desta lei, entende-se por 
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unidades imobiliárias não lançadas nos bancos de dados 
cadastrais do Município aquelas que não possuam inscrição 
imobiliária municipal.
Art. 2° - Todas as unidades imobiliárias domiciliares não 
cadastradas neste Município terão, obrigatoriamente, que 
inscrever-se no cadastro imobiliário, mesmo que sejam 
imunes, isentas ou quando não sujeitas à incidência do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 
IPTU, de 05/09/2013 até 31/11/2013.
§1° - Inicialmente o contribuinte fará pré-cadastro via web, 
em link específico a ser disponibilizado pela Secretaria da 
Fazenda (SEFAZ). Posteriormente, receberá notificação 
contendo a listagem de documentos que deverá entregar no 
setor de Cadastro. 
§2° - A inscrição cadastral voluntária até 31/11/2013 isentará 
os contribuintes do pagamento retroativo de eventuais 
débitos por não haver-se cadastrado anteriormente. Após 
essa data, no entanto, acaso o cadastramento voluntário 
não ocorra, assim que o imóvel for cadastrado pelo 
respectivo setor da SEFAZ, mediante ações fiscais, o 
mesmo sofrerá a aplicação das penalidades legais previstas 
na legislação tributária do Município, inclusive o lançamento 
de créditos tributários retroativos não decaídos.
§3° - A data que levar-se-á em consideração, para fins de 
concessão dos benefícios listados nesta lei é a do protocolo 
dos documentos junto ao setor de Cadastro.
Art. 3° - Aos contribuintes que efetuarem o cadastramento 
voluntário do seu imóvel, até 31/11/2013, na forma e prazo 
estabelecidos, será concedido desconto de 10% (dez por 
cento) no valor do IPTU devido relativo ao exercício de 2014.
Parágrafo único. A concessão de quaisquer isenções 
relativas ao IPTU fica condicionada à realização do 
cadastramento do imóvel e dos dados cadastrais do sujeito 
passivo no cadastro imobiliário, no prazo estabelecido nesta 
lei. 
Art. 4° - O Secretário Municipal da Fazenda expedirá os atos 
normativos necessários para a regulamentação dos 
procedimentos desta lei, em especial quanto ao disposto no 
art. 2° e seus parágrafos.
Art. 5º - Fica instituído, ainda, o recadastramento voluntário 
dos imóveis e respectiva alteração cadastral, daqueles já 
constantes de nossos bancos de dados do Município, que 
sejam objeto de contrato de aluguel.
Parágrafo único: Neste caso, em se tratando de alterações 
cadastrais, de área predial ou territorial, os contribuintes que 
eventual e voluntariamente comparecerem no prazo 
estipulado no art. 2°, atualizando suas informações junto a 
SEFAZ, ficarão preservados apenas de qualquer cobrança 
retroativa de eventuais débitos por não haver registrado as 
alterações anteriormente. 
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1305/2013
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

“Denomina de Rua Guiomar Nunes Tavares, 
a atual Rua 2ª ampliação Arraial de 
Arembepe, e dá outras providências”.

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

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

Art. 1º - Fica denominada de Rua Guiomar Nunes Tavares, a 
atual Rua 2ª ampliação Arraial de Arembepe, Camaçari - Ba:

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Revogam-se as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1306/2013
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013

“Cria o Fundo Municipal dos Diretos da 
Pessoa Idosa  e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município.

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

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, instrumento de captação, repasse e 
aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte 
financeiro na implantação, na manutenção e no 
desenvolvimento de programas e ações dirigidos aos idosos 
do município de Camaçari.

Art. 2º - O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
f icará vinculado diretamente a Secretar ia de 
Desenvolvimento Social –SEDES, que se responsabilizará 
pela sua gestão, na forma deliberada pelo Conselho. 

Art. 3º - Constituirão receitas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idoso de Camaçari: 

I – recursos provenientes da transferência dos Fundos 
Nacional e Estadual do Idoso;
II – dotações orçamentárias do Município e recursos 
adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada 
exercício;
III – doações, auxílios, contribuições, subvenções e 
transferências de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não-governamentais;
IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do 
Fundo, realizadas na forma da lei;
V– produto de convênios firmados com outras entidades 
financiadoras;
VI – doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;
VII– outras receitas que venham a ser legalmente 
instituídas.
VIII- as transferências do Município;
IX- as transferências da União, do Estado, de seus órgãos e 
suas respectivas autarquias, fundações, fundos, empresas 
públicas e sociedade de economia mista;
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X- as receitas de doações, legados, contribuições em 
dinheiro, valores, que venha receber de pessoas físicas ou 
jurídicas ou de organismo públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais que lhe venham a ser destinados;
XI- Doações de contribuintes do Imposto sobre Renda de 
Pessoas Físicas e Jurídicas ou outros incentivos fiscais;
XII- o produto de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis;
XIII- as demais receitas destinadas ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor 
da Administração Pública Municipal, responsável pelo idoso 
será automaticamente transferida para a conta do Fundo 
Municipal do Idoso de Camaçari, tão logo sejam realizadas 
as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados 
nos Bancos credenciados em conta especial sob a 
denominação – Fundo Municipal do Idoso de Camaçari.

Art. 4º - O Fundo Municipal do Idoso de Camaçari, será 
gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município, sob orientação e controle do Conselho Municipal 
do Idoso.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Idoso 
de Camaçari, constará na LDO Leis das Diretrizes 
Orçamentárias.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal do Idoso de 
Camaçari integrará o orçamento da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município.

Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal do Idoso de 
Camaçari serão aplicados em:

I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e 
serviços para os idosos, desenvolvidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município, responsável pela 
execução da Política do Idoso ou por órgãos conveniados;

II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades 
conveniadas de direito público e privado para execução de 
programas e projetos específicos do setor do idoso;

III – Aquisição de material permanente e de consumo e de 
outros insumos necessários ao desenvolvimento dos 
programas e projetos;

IV – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação 
de imóveis para prestação de serviços para o idoso;

V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos 
de gestão, planejamento, administração e controle das 
ações para o idoso;

VI – Desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área do idoso.

Art. 6º - O repasse de recursos para as entidades e 
organizações do idoso, devidamente registradas no 
Conselho Municipal do Idoso, será efetivado por intermédio 
do Fundo Municipal do Idoso de Camaçari, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Idoso.

Parágrafo único – As transferências de recursos para 
organizações governamentais e não governamentais do 

idoso se processarão mediante convênios e contratos.

Art. 7º - As contas e os relatórios do gestor do Fundo 
Municipal do Idoso de Camaçari serão submetidos à 
apreciação do Conselho Munic ipal  do Idoso, 
trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma 
analítica.

Art. 8º - Para atender ao disposto nesta Lei, será utilizada 
rubrica orçamentária específica de meios vigentes;

Art. 9º - O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
não manterá pessoal técnico-administrativo próprio, que a 
medida da necessidade será fornecido pelo Poder Executivo 
Municipal.

Parágrafo único - A contabilidade do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa será organizada e processada pela 
Assessoria Técnica da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do município, de forma a permitir o exercício das 
funções de controle prévio, concomitante e subseqüente.

Art. 10 - O Prefeito do Município, mediante decreto expedido 
no prazo de sessenta dias da publicação desta lei, 
estabelecerá as normas relativas á estruturação, 
organização e operacionalização do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 11 - A partir do exercício financeiro de 2014, o Executivo 
providenciará a inclusão das receitas e das despesas 
autorizadas por esta Lei nos orçamentos anuais do 
município de Camaçari.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 DECRETO Nº 5587/2013
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013

Institui e normatiza a Comissão de 
Equacionamento Atuar ia l  do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM e da 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no art. 94, inciso XVI, da 
Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A
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Art. 1º - Fica Instituído a Comissão de 
Equacionamento Atuarial com o objetivo de 
dimensionar os compromissos do Plano de 
Benefícios e estabelecer o Plano de Custeio para a 
observância do equilíbrio financeiro e atuarial e o 
es tudo de medidas  que v iab i l i zem o  
equacionamento do déficit atuarial do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - 
ISSM.

CAPÍTULO I
Da Composição da Comissão de 

Equacionamento Atuarial

Art. 2º  - A Comissão de Equacionamento Atuarial 
deve ser constituído por 09 (nove) membros, 
escolhidos dentre os membros do Conselho de 
Administração e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari – 
ISSM e também de servidores efetivos ou 
comissionados do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM e da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.

§ 1º - Deverão ter representatividade obrigatória 
nesta Comissão: o Conselho de Administração e 
Previdenciário do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM, a 
Secretaria de Administração, a Secretaria da 
Fazenda, a Secretar ia de Governo, a 
Controladoria Geral do Município o Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal.

§ 2º - Por determinação do Chefe do Poder 
Executivo, poderão ser designados para esta 
Comissão servidores de outras Secretarias, que 
não as mencionadas no parágrafo 1º deste Artigo e 
que possuam conhecimento técnico da matéria.

§ 3º  - Poderão, ainda, ser convidados para 
participar das reuniões da Comissão de 
Equacionamento Atuarial, representantes de 
outras diretorias, órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual e 
municipal, bem como especialistas em ciências 
atuariais, com a finalidade de subsidiar a 
Comissão com dados necessários a consecução 
dos seus objetivos.

CAPITULO II
Da Competência da Comissão de 

Equacionamento Atuarial 

Art. 3º - A Comissão de Equacionamento Atuarial é 
um órgão colegiado temporário, de caráter auxiliar 
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no processo decisório para determinar a 
alternativa a ser implantada, de forma a viabilizar o 
equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - 
ISSM, cujas decisões serão registradas em ata.

Art. 4º  - Compete a Comissão de 
Equacionamento Atuarial:

I – acompanhar e analisar a avaliação atuarial 
desenvolvida pelo estudo técnico do atuário, 
baseado nas características biométricas, 
demográficas e econômicas da população 
analisada, com o objetivo principal de estabelecer, 
de forma suficiente e adequada, os recursos 
necessários para a garantia dos pagamentos dos 
benefícios previstos pelo plano;

II – estabelecer, acompanhar e avaliar a 
viabilidade da implementação de plano de 
amortização ou segregação de massas para o 
plano de benefícios previdenciários administrado 
pelo ISSM, propondo as medidas que julgar 
necessárias para o desenvolvimento dos 
princípios e diretrizes da alternativa escolhida;

III – realizar, com base na alternativa escolhida 
para equacionamento do déficit atuarial, estudo da 
viabilidade orçamentária e financeira para o Ente, 
inclusive dos impactos nos limites de gastos 
impostos pela Lei Complementar 101/2000;

IV – participar da elaboração do Plano de Trabalho 
para implantação da alternativa escolhida para 
equacionamento do Déficit Atuarial;

V - acompanhar a implementação da alternativa 
escolhida para equacionamento do Déficit Atuarial.

VI – Executar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
Da Coordenação da Comissão de 

Equacionamento Atuarial

Art. 5º - A Comissão de Equacionamento Atuarial 
será coordenada por membro escolhido por seus 
integrantes, que escolherá também o substituto 
em suas ausências.

CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade dos Membros da 

Comissão de 
Equacionamento Atuarial

Art. 6º - São responsabilidade dos membros da 



Comissão de Equacionamento Atuarial.

I. Acompanhar o estudo técnico 
desenvolvido pelo atuário.

II. Propor,  eventua is  rev isões,  
submetendo-as à Diretoria Executiva do 
Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS.

III. Acompanhar o estudo técnico 
desenvolvido pelo atuário.

IV. Reavaliar os resultados da avaliação 
atuarial;

V. Analisar medidas para a busca e 
manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial;

VI. Verificar os recursos necessários 
para a garantia dos pagamentos dos 
benefícios previstos no plano;

CAPÍTULO V
Das Reuniões

Art. 7º - A Comissão de Equacionamento Atuarial 
reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez 
por mês e extraordinariamente quando convocado 
pelo seu Coordenador.

Art. 8º As deliberações serão tomadas por maioria 
absoluta de seus membros.

Parágrafo único. Com a presença mínima de 
cinco membros, a Comissão poderá ser instalada, 
discutir a pauta, sem contudo, acorrer deliberação.  
Art. 9º Sempre que um membro da Comissão de 
Estudo para Equacionamento do Déficit Atuarial 
não puder comparecer às reuniões, deverá 
comunicar expressamente o fato ao Coordenador, 
com pelo menos 02 (dois) dias úteis de 
antecedência.

Art. 10 - As reuniões da Comissão de 
Equacionamento Atuarial observarão os seguintes 
procedimentos:

I. verificação do quórum para instalação;
II. abertura dos trabalhos pelo Coordenador;
III. leitura da pauta;
IV.leitura dos relatórios sobre as matérias 

submetidas á deliberação;
V. discussão e deliberação sobre as matérias 

constante em pauta;
VI. leitura, discussão, aprovação e 

assinatura da ata da reunião anterior.

§ 1º - Nos casos de urgência ou de relevância da 
matéria por requerimento do interessado e 

aprovação da maioria simples de seus membros, a 
Comissão de Estudo para Equacionamento do 
Déficit Atuarial poderá autorizar a inclusão em 
pauta de matéria não relacionada para a reunião.

§ 2º - Nas reuniões, quando não for possível 
apreciar toda a matéria constante em pauta ou não 
se concluir a apreciação de alguma delas na 
mesma data designada, fica facultado ao 
Coordenador suspender a reunião e reiniciá-la no 
primeiro dia útil subsequente ou em outra data que 
naquela ocasião determinar, independente de 
nova convocação.

Art. 11 - As reuniões da Comissão de 
Equacionamento Atuarial serão secretariadas por 
pessoa especialmente designada para tal 
finalidade, a quem caberá:

I. assegurar o apoio logístico necessário ao 
pleno funcionamento da Comissão de 
Estudo para Equacionamento do Déficit 
Atuarial;

II. organizar as reuniões elaborando a pauta e 
disponibi l izando aos membros da 
C o m i s s ã o  d e  E s t u d o  p a r a  
Equacionamento do Déficit Atuarial todo o 
material que nela será apreciado;

III.  submeter ao Coordenador da Comissão de 
Equacionamento Atuarial a convocação 
contendo a pauta, para assinatura;

IV. comunicar aos membros da Comissão de 
Estudo para Equacionamento do Déficit 
Atuarial, a data, a hora e o local das 
reuniões ordinárias e extraordinárias;

V. secretariar as reuniões do Comissão de 
Estudo para Equacionamento do Déficit 
Atuarial e promover as medidas destinadas 
ao cumprimento de suas decisões;

VI. p r o v i d e n c i a r  a  e l a b o r a ç ã o  d e  
correspondências, atas das reuniões, e 
demais atos pertinentes;

VII. organizar o calendár io e o 
cronograma de reuniões da Comissão de 
Estudo para Equacionamento do Déficit 
Atuarial.

VIII. zelar pelo sigilo das informações 
relatadas nas reuniões;

IX. exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pela Comissão de Estudo do 
Equacionamento do Déficit Atuarial ou por 
seu Coordenador.

Art. 12 - Os membros da Diretoria Administrativa e 
Financeira do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM, o Conselho Administrativo 
Previdenciário de Seguridade do Servidor 
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Municipal - ISSM, individual, ou coletivamente, 
poderão comparecer, sem direito a voto, às 
reuniões da Comissão de Estudo do 
Equacionamento do Déficit Atuarial.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 13 - Os atos da Comissão de Estudo do 
Equacionamento do Déficit Atuarial poderão por 
esta ser revistos, a qualquer tempo, mediante 
justificação e fundamentação.

Art. 14 - Os casos não previstos neste Ato 
normativo serão decididos pelos membros da 
Comissão de Equacionamento Atuarial e deverão 
ser devidamente registrados em ata.

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5588/2013
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a nomeação dos 
m e m b r o s  d a  C o m i s s ã o  d e  
Equacionamento Atuarial  do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no art. 94, inciso XVI, da 
Lei Orgânica do Município, considerando o 
disposto no Decreto nº 5587/2013, de 09 de 
dezembro de 2013,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam nomeados os Membros da 
Comissão de Equacionamento atuarial do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
– ISSM, abaixo mencionados, pelo período de 180 
dias.

I – Luiz Roberto Sobral Lima da Cruz – Membro 
do Conselho Administrativo Previdenciário do 
ISSM
II – Carlos Matheus Guimarães Santos – 
M e m b r o  d o  C o n s e l h o  A d m i n i s t r a t i v o  
Previdenciário do ISSM
III – Gileno Moura de Oliveira – Membro do 
Conselho Administrativo Previdenciário do ISSM
IV – Lezineide Andrade das Chagas Santos – 
Secretária de Administração - SECAD
V – Jorge Luiz Freitas – Presidente do Sindicato 
dos Professores da Rede Pública Municipal de 
Camaçari – SISPEC
VI – Carlos José Santos – Tesoureiro - SEFAZ
VII - Hindemburgo Santos Teles – Coordenador 
de Projetos Estratégicos - SEHAB
VIII - Edmilson Sousa Santos – Subprocurador 
Geral - PGM
IX – Lidiane de Oliveira Aragão – Assessora 
Técnica I – ISSM

Art. 2º - A Comissão elegerá o seu Coordenador e 
o substituto imediato deste, dentre os seus pares.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5589/2013
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013

“Altera a composição dos membros do 
Comitê de Desenvolvimento do Plano 
Urbanístico Específico de Camaçari e 
dá outras providências.”

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

Considerando a necessidade de 
substituir um dos membros da representação do 
Poder Público no Comitê de Desenvolvimento do 
Plano Urbanístico Específico de Camaçari; 

DECRETA

Art. 1º - Fica alterado a alínea a inciso I 
art. 1º, do Decreto Municipal nº. 5388, de 16 de 
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maio de 2013, que trata do Comitê de 
Desenvolvimento do Plano Urbanístico Específico 
de Camaçari o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“(...)

a – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR. 

o
Agda Silva Costa - Matrícula n . 

007925-3
oJaine Pinto de Carvalho - Matrícula n . 

061265-7
Jemima dos Santos Montenegro - 
oMatrícula n . 061994-2 

o
Lélia Maria dos Reis Dias - Matrícula n . 

7909-9 
Marinalva Santos da Cruz - Matrícula 

on . 387630
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor 

na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM, 10 DE DEZEMBRO  DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
ANA LÚCIA  BASTOS DE ARAÚJO COSTA

Secretária de Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 5590//2013
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Nomeia Comissão de Vistoria e 
Avaliação para alienação de bens 
móveis inservíveis, com vistas a 
realização de leilão público.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais constantes no Titulo III, dos Artigos 5º ao 11º 
da Lei Orgânica do Município,  com fundamento na 
Lei Federal 8.666 de 21/06/93,

Considerando a determinação legal em se criar 
uma comissão para avaliação de bens em 
condições precárias, e que se tornaram inservíveis 
para a Administração Pública; 

Considerando ainda a necessidade de efetuar 
um levantamento desses bens visando instruir a 
confecção de edital para realização de hasta 
pública, mediante LEILÃO.

DECRETA

Art. 1º - Criar uma Comissão Especial de 
Avaliação dos Valores de Bens Móveis 
pertencentes ao Patrimônio do Município de 
Camaçari.

Art. 2º - A Comissão será composta pelos 
seguintes membros, sob a presidência do 
primeiro:

a) Dilvani Gomes Cerqueira -
Matrícula 38910-7 – Presidente

b) Lucas Conceição da S. Miranda -  
Matrícula 62588-6 - Membro

c) Valdemira Costa Chagas -
Matrícula 38721-4 - Membro

d) Ubirajara Fernandes da Silva -
Matrícula 39605-7 - Membro

e) José Conrado Martfeld Neto -
Matrícula 6720-4   - Membro

Art. 3º - Compete à comissão avaliar os bens 
móveis pertencentes ao patrimônio do Município 
que serão leiloados em hasta pública, devendo 
proceder para tanto, com a descrição completa 
destes, buscando através dos meios disponíveis a 
apuração do seu real valor a ser divulgado 
previamente em Edital.

Art. 4º - A Comissão é instituída em caráter 
temporário, funcionando até a conclusão dos 
trabalhos, quando então será dissolvida. 

Parágrafo Único – Como conclusão de seus 
trabalhos, a Comissão emitirá relatório 
circunstanciado, sobre situação de cada bem 
pertencente ao patrimônio do município, o qual 
conterá a descrição e valores atribuídos aos bens 
móveis avaliados, devendo ainda aludido relatório 
constar do Edital do leilão a ser realizado pelo 
Município.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM, 10 DE DEZEMBRO  DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 
    LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS

   SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

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

CONSIDERANDO a apresentação de pendência nos 
exames médicos do candidato (a) nomeado (a) pelo Decreto 
com data de 08 de novembro de 2013, resolve: 

ANULAR a nomeação, do candidato (a) FATIMA 
CHRISTIANE COUTO DE SOUZA, inscrição nº 94403872, 
nomeado (a) para o cargo de Médico Pediatra, da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, até posterior resolução das 
pendências apresentadas.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2013.  

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

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

NOMEAR RAMON SANTOS FERREIRA para o cargo de 
Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria da 
Infraestrutura - SEINFRA a partir de 01 de novembro de 
2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

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

NOMEAR MARIA SUZANA BATISTA FREIRE para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Administração – SECAD em 01 de novembro 
de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

EXONERAR MARIA SUZANA BATISTA FREIRE, cadastro 
nº. 37363-9 do cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, 
da estrutura da Secretaria da Administração - SECAD em 31 
de outubro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013

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

NOMEAR CELSO JOELIO AMORIM TEODORO, cadastro 
nº. 63107-9 para o cargo de Diretor de Departamento, 
símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU 
em 05 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013

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

EXONERAR A PEDIDO CELSO JOELIO AMORIM 
TEODORO, cadastro nº. 39124-1 do cargo de Diretor de 
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NOMEAR NIVALDO MARQUES DOS SANTOS para o 
cargo de Fiscal de obras, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA em 01 de novembro 
de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

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

NOMEAR SILVIO FERREIRA RAMOS para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR em 01 de novembro de 
2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

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

NOMEAR JOSE ROBSON SANTA RITA FERREIRA para o 
cargo de Coordenador símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA em 01 de novembro 
de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

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

Departamento, símbolo CC I, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU em 04 de novembro de 2013. 

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

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

EXONERAR LAIS SANTOS REBOUÇAS, cadastro nº. 
38200-6 do cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura 
da Secretaria da Habitação - SEHAB a partir de 31 de 
outubro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

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

NOMEAR SANTIANE ARAÚJO GODINHO CRUZ para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria da Habitação – SEHAB em 01 de novembro de 
2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, resolve: 
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DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

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

DESIGNAR CARLA DE OLIVEIRA LIMA, cadastro n° 
62124-4 para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Municipal Alberto 
Ferreira Brandão, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 07 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013.   

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013 

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

DESIGNAR MANUELA ROCHA CHAGAS, cadastro n° 
60821-6 para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar I, SUE I-B, do Centro Educacional Maria 
Quitéria, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, 
em 07 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013.   

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

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

DESIGNAR SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, cadastro n° 
6186-9 para a função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar III, SUE III-A, da Escola Municipal Clube de 
Mães, da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 
07 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013.  

Município, resolve: 

NOMEAR DANIELA MACHADO LACERDA CARNEIRO 
para o cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da 
estrutura do Gabinete da Vice Prefeita – GABIP-VICE em 01 
de outubro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

DESTITUIR A PEDIDO MARIA DE FATIMA ALVES, 
cadastro n° 8475-5 da função de Confiança de Secretária de 
Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Municipal Luis 
Pereira Costa, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 31 de outubro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

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

DESIGNAR JAMES MUNIZ NOGUEIRA, cadastro n° 
61906-9 para a função de Confiança de Secretário de 
Unidade Escolar II, SUE II-B, da Escola Municipal Sônia 
Regina de Souza, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 07 de novembro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

EXONERAR DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO, 
cadastro nº. 39003-9 do cargo de Coordenador, símbolo 
GES II, da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR em 31 de outubro de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

EXONERAR SILVIO FERREIRA RAMOS, cadastro nº. 
38887-8 do cargo de Coordenador, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA em 31 
de outubro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE OUTUBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 

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

CONSIDERANDO 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 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

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

DESIGNAR LUIS ROBERIO DE GOES RAMOS, cadastro 
n° 60816-3 para a função de Confiança de Secretário de 
Unidade Escolar I, SUE I-A, do Centro Educacional Reitor 
Edgard Santos, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, em 07 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013.   

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013

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

DESIGNAR SUELI BOAVENTURA SOARES SANTOS, 
cadastro n° 62459-5 para a função de Confiança de 
Secretária de Unidade Escolar II, SUE II-B, do Centro 
Educacional Barra de Pojuca, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 07 de novembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2013

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

EXONERAR FERNANDO MANOEL GARCIA DE 
AZEVEDO, cadastro nº. 39630-6 do cargo de Assessor 
Técnico I, símbolo PGM V, da estrutura da Procuradoria 
Geral do Município – PROGER em 31 de outubro de 2013. 
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 
06 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e processo administrativo nº. 
18419/2013.

R E S O L V E

Prorrogar a Licença sem Vencimentos, concedida através do 
decreto de 06 de setembro de 2011, ao servidor DEVSON 
MARINHO LUZ, cadastro: 8871-5, ocupante do cargo de Professor 
II, lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, pelo período de 24 
meses, a partir de 01 de outubro de 2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
26 DE NOVEMBRO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS  
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
    

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e processo administrativo nº. 
19283/2013.

R E S O L V E

Suspender a Licença sem Vencimentos, concedida através do 
decreto de 18 de outubro de 2011 a servidora SHEILA SUELY 
RODRIGUES DOS SANTOS, cadastro: 8625-0, ocupante do 
cargo de Professor II, lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, 
a partir de 08 de outubro de 2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 
26 DE NOVEMBRO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ao repasse da contribuição previdenciária de servidor à disposição 
com ônus para o órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
09814/2013, através do qual se verificou o preenchimento dos 
requisitos necessários à cessão do Servidor Público Municipal; 

RESOLVE
 

Prorrogar a cessão da servidora MIRIÃ MÁRCIA SANTOS 
CAETANO DA SILVA,  ocupante do cargo de  Secretária (N.U), 
cadastro 2006-2, para Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, 
sem ônus para o ente cedente, pelo período de 01 (um) ano, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, retroativo a 04 de 
março de 2013..

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
    

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e processo administrativo nº. 
19548/2013.

R E S O L V E

Conceder a servidora ANA CAROLINA MANZINI DE CAMPOS, 
cadastro: 61228-1, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada 
na Secretaria do Desenvolvimento Social - SEDES, licença sem 
vencimentos, pelo período de 24 meses, a partir de 09 de 
dezembro de 2013.   

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

JOSE HELIO SANTOS
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013
                                    

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, com 
fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 
2008, e informações constantes no processo administrativo    nº. 
21336/2013.

RESOLVE
 

Conceder a extensão de carga horária para o servidor DANIEL 
SANTANA DE SOUZA, cadastro nº. 63072-6, ocupante do cargo 
de Arquivologista, lotado na Secretaria da Administração - SECAD, 
de 30 para 40 horas semanais a partir da data da publicação deste 
decreto.



DECRETO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes do 
processo administrativo nº. 20589/2013, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, CINTIA NAZARELA OLIVEIRA 
COSTA, cadastro nº 62892-9 do cargo de Psicólogo Nível I 
A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, retroativo 
a 31 de outubro de 2013. 

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
considerando as informações constantes do processo 
administrativo nº. 20272/2013, no qual analisa o pedido de 
exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, EDNEA MOREIRA ARAÚJO, cadastro nº 
62262-6 do cargo de Assistente Administrativo Nível I A, da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, retroativo a 25 de 
outubro de 2013. 

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 
considerando as informações constantes do processo 
administrativo nº. 20719/2013, no qual analisa o pedido de 
exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, MARIA DE FATIMA SANTOS 
CAVALCANTE, cadastro nº 60738-9 do cargo de Técnico em 
Enfermagem Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, retroativo a 04 de novembro de 2013. 

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

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 05 

DE DEZEMBRO DE 2013.                                                                 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
    

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

PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  545 - de 07 a 13 de Dezembro de 2013 - 



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e processo 
administrativo nº. 04328/2013.

R E S O L V E

Conceder a servidora JACIONE SANTOS DE 
CARVALHO, cadastro: 60388-8, ocupante do cargo de 
Enfermeiro30 horas, lotada na Secretaria da Saúde - 
SESAU, licença sem vencimentos, pelo período de 24 
meses, a partir de 09 de dezembro de 2013.   

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 28 DE NOVEMBRO 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINSITRAÇÃO 

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS   
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 361/2013
SERVIDOR: Maria de Lourdes M. da Silva
CADASTRO: 3654-0        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005  a 16/05/2010 
GOZO: A partir de 09 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 349/2013
SERVIDOR: Paulo Ribeiro Barros
CADASTRO: 7162-3        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 02/06/2000  a 01/06/2005 
GOZO: A partir de 09 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 352/2013
SERVIDOR: Agenor Correia Fiuza Filho
CADASTRO: 7142-3        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 19/05/1995  a 18/05/2000 
GOZO: A partir de 16 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 351/2013
SERVIDOR: Renato Pimentel de França
CADASTRO: 7548-1        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990  a 16/05/1995 
GOZO: A partir de 16 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 347/2013
SERVIDOR: Maria Cristina A. do Egito
CADASTRO: 2579-6        Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000  a 16/05/2005 
GOZO: A partir de 15 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 345/2013

SERVIDOR: Marta Rocha dos Santos
CADASTRO: 8206-2        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 02/10/2000  a 01/10/2005 
GOZO: A partir de 02 de dezembro  de 2013.

PORTARIA N° 348/2013
SERVIDOR: Elza Oliveira das Virgens
CADASTRO: 3010-0       Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995  a 16/05/2000 
GOZO: A partir de 16 de dezembro  de 2013.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  Maria Celestina A. Batista
CADASTRO: 9104-7    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Merendeira   Nível I
Para Merendeira   Nível II
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Nildes Costa Vieira
CADASTRO: 61486-3    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag. de Combate as Endemias  Nível I-
B
Para Ag. de Combate as Endemias  Nível II-B
DATA: retroativo a 08 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Maisa Marcelo Cunha
CADASTRO: 60725-0    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag. de Combate as Endemias  Nível I-
B
Para Ag. de Combate as Endemias  Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Paulo Henrique dos S. Silva
CADASTRO: 60791-3    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag. de Combate as Endemias  Nível I-
B
Para Ag. de Combate as Endemias  Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Siene Nascimento Pereira
CADASTRO: 60710-7    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Ag. de Combate as Endemias  Nível I
Para Ag. de Combate as Endemias  Nível II
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Nicia Mª Nazaré dos Santos
CADASTRO: 2034-3   Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Secretaria (N.M)  Nível I-G
Para Secretaria (N.M)  Nível II-G
DATA: retroativo a 06 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Márcia Alves dos Reis 
CADASTRO: 60612-7    Lotação: SEGOV
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I
Para Assistente  Administrativo   Nível II
DATA: retroativo a 20 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Milena Maria dos S. Oliveira 
CADASTRO: 60836-9    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I
Para Assistente  Administrativo   Nível II
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.
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SERVIDOR:  Iara Catarina de A. Soledade 
CADASTRO: 60813-7    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 08 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Fabio Angelo Silva carneiro 
CADASTRO: 61212-6    Lotação: SEDES
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Eliene Santos Oliveira
CADASTRO: 61452-6    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 06 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Gabriela Ferreira Santos 
CADASTRO: 60806-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 02 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Monique de Jesus F. Senra
CADASTRO: 60620-6    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 03 de maio de 2013.

SERVIDOR:  Sirlene dos Santos Freitas
CADASTRO: 61506-3    Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Administrativo  Nível I-B
Para Assistente  Administrativo   Nível II-B
DATA: retroativo a 14 de maio de 2013.

CONVOCAÇÃO Nº. 010/2013 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos 
aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2010, 
para os cargos de ARQUIVOLOGISTA, ASSISTENTE DE 
CRECHE - SEDE, BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
(Para atuar da área de Técnico em Desportos), 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELÉTRICO, 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, 
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, GESTOR DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, MERENDEIRA – SEDE, 
MERENDEIRA – ABRANTES, MERENDEIRA – MONTE 
GORDO, MONITOR DE INFORMÁTICA – SEDE, 
MONITOR DE INFORMÁTICA – MONTE GORDO, 
MOTORISTA CLASSE B, MOTORISTA CLASSE D – 
SEDE, PORTEIRO – SEDE, PORTEIRO – DISTRITO DE 
ABRANTES, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, TÉCNICO 
EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO conforme relação abaixo, nos dias 09, 10, 
11, 12 e 13 de dezembro de 2013, das 09h00 às 12h00 e 
das 13h30min às 16h00, à Rua Francisco Drumond n° 
391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-Bahia, 
(próximo a Coelba), para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma, histórico e 
certificado de conclusão do curso referente à escolaridade 
m í n i m a  e x i g i d a  p a r a  a  f u n ç ã o  c o m  p r é -

SERVIDOR:  Daise Priscila S. da Purificação
CADASTRO: 61467-9    Lotação: SEDUC FUNÇÃO: 
Assistente Administrativo  Nível I
Para Assistente  Administrativo   Nível II
DATA: retroativo a 29 de maio de 2013.

requisito/escolaridade de nível fundamental, médio, técnico 
ou superior, expedida por Instituição de ensino autorizada 
por Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC, e devidamente registrado, 
título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, CTPS - 
carteira profissional (págs. da foto e o verso), Carteira 
Nacional de Habilitação, quando o cargo exigir, 
comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar também 
os exames médicos nos termos do item 17 do edital de 
concurso público n° 001/2010 conforme período e horários 
relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do  
concurso público n° 001/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de 
urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual com 
ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raios-X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata 
(homens).

PRAZO MÁXIMO PARA A ENTREGA DE EXAMES: 
24/01/2014

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE A 
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DEVERÁ SER PRÉ-
AGENDADOS NA JUNTA MÉDICA A PARTIR DO DIA 
16/12/2013 ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-3819 APÓS 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

CONVOCADOS:
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DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

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

www.camacari.ba.gov.br a partir 29/11/2013

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2013 
CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2010

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos 
aprovados e classificados no concurso público nº 002/2010, 
para os cargos de ARTISTA PLÁSTICO - TRANSTORNO 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, AUDITOR EM SAÚDE – 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, ASSISTENTE SOCIAL - 
TRANSTORNO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA - TRANSTORNO 
MENTAL EM ADULTOS, ENFERMEIRO – PSF, 
FARMACÊUTICO – TRANSTORNO EM CRIANÇA E 
A D O L E S C E N T E ,  M É D I C O  M A S TO L O G I S TA ,  
ODONTÓLOGO – PSF, PSICOLOGO – TRANSTORNO 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, SANITARISTA, TÉCNICO 
EM EN FER MA GEM –  C A PS,  TÉC N IC O EM 
ENFERMAGEM – PSF  E TERAPEUTA OCUPACIONAL – 
TRANSTORNO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, 
conforme relação abaixo, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de 
dezembro de 2013, das 09h00 às 12h00 e das 13h30min 
às 16h00, à Rua Francisco Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° 
andar – Centro – Camaçari-Bahia, (próximo a Coelba), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: Diploma, histórico e certificado de conclusão do 
curso referente à escolaridade mínima exigida para a função 
com pré-requisito/escolaridade de nível fundamental, 
médio, técnico ou superior, expedida por Instituição de 
ensino autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da foto 
e o verso), Carteira Nacional de Habilitação, quando o cargo 
exigir, comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de 
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nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio, 
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de 
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais, uma 
foto 3 x 4 recente. Os candidatos devem apresentar também 
os exames médicos nos termos do item 17 do edital de 
concurso público n° 002/2010 conforme período e horários 
relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do  
concurso público n° 002/2010.

Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário de 
urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade visual com 
ou sem correção devidamente emitida por médico 
profissional, raio X do tórax com laudo, eletrocardiograma.

Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia, 
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade 
visual com ou sem correção devidamente emitida por 
médico profissional, raios-X do tórax com laudo, 
eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA de próstata 
(homens).

PRAZO MÁXIMO PARA A ENTREGA DE EXAMES: 
24/01/2014

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE A 
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS DEVERÁ SER PRÉ-
AGENDADOS NA JUNTA MÉDICA A PARTIR DO DIA 
16/12/2013 ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-3819 APÓS 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

CONVOCADOS: 

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 002/2010. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.

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

www.camacari.ba.gov.br a partir 29/11/2013.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO                   

ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 010/2013

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2013
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2007 

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Juiz Hosser Michelangelo Silva Araújo, através do 
Mandado de Segurança Processo n° 0301299-
84.2012.8.05.0039 convoca a candidata EDNA 



RESOLVE:

Art. 1º. - DESTITUIR a servidora LAIZE DOS 
SANTOS LEITE, matrícula 039603-3, do encargo de 
realização de despesas com adiantamento na Secretaria de 
Desenvolvimento do Turismo e DESIGNAR a servidora 
BÁRBARA MARIA PIO DIAS AMARAL, matricula nº 
037112-4, para exercer a referida atividade.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO DE CAMAÇARI, EM 18 DE NOVEMBRO DE 
2013.

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

RESOLUÇÃO Nº 13/2003
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 7º do Decreto nº 5174/12,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto no Decreto nº 5174/12, 
Artigo 7º e Artigo 10º, § 1º, a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de setembro de 2013, 
correspondente às fontes de receitas a que se refere o artigo 
8º do mesmo instrumento normativo.

A meta do mês de Dezembro de 2013 fica definida em R$ 
14.579.024,00 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e 
nove mil e vinte e quatro reais). Este valor decorre da 
aplicação dos parâmetros  abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 
2011 a setembro de 2012, no percentual de 5,31% (cinco 
vírgula trinta e um por cento), sobre as receitas elencadas no 
artigo 8º do Decreto supracitado;

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas 
tributárias do ISS e  ITIV, cujo critério de atualização captura 
os efeitos conjunturais da atividade econômica, somado à 
melhoria da eficiência tributária. Com base nestes 
parâmetros, tais tributos serão atualizados utilizando-se o 
índice de 7,5%.  Este resulta da soma do PIB nacional 
referente ao segundo trimestre de 2013, definido em 1,5% 
(hum vírgula cinco por cento) e meta de esforço de 
arrecadação fixada em 6,0% (seis por cento), conforme 
proposto pela Comissão de Metas nomeada pelo Secretário 
da Fazenda. 

Gabinete do Secretário, em 20 de novembro de 2013.

MORGADO FIGUEREDO habilitada para o cargo de 
Agente de combate às endemias, obtendo a 490º 
classificação, para comparecer na Rua Francisco 
Drumond n° 391 Ed. Alzira 1° andar – Centro – Camaçari-
Bahia, (próximo a Coelba), no período de 11, 12, 13, 16 e 
17 de dezembro 2013 no horário de 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00 para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: carteira de identidade, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
diploma ou histórico de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada por Secretaria da Educação 
ou IES reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e 
devidamente registrado, título de eleitor, certidão de 
quitação eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo 
masculino), PIS/PASEP, certidão de antecedentes 
criminais, duas fotos 3 x 4, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 14 anos), comprovante de residência, 
participar de desempate, quando for o caso, realizar exames 
médicos e psicológicos. Estas etapas são de caráter 
eliminatório conforme itens 10.8 e 10.9 do edital.

CONVOCADA:

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparece r  no  pe r íodo  ac ima  menc ionado ,  
automaticamente será ELIMINADO do certame – concurso 
público 001/2007. Não haverá prorrogação do referido 
período, em hipótese alguma.              

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

www.camacari.ba.gov.br a partir 06/12/2013
              
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da convocação de 
nomeação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 001/2013
DE 18 NOVEMBRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO, no uso das suas atribuições legais,
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Camilo Pinto de Faria Lima e Silva
Secretário da Fazenda

Sérgio Silvio Santos Miranda
Membro

Mário Pascoal da Silva T. Hasselmann
Membro

Jáder Lima de Farias
Secretário da Comissão

Dispõe sobre a Composição do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Camaçari - CMAS, Gestão 2013/2015.

A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe 
conferem os incisos I, X e XI do artigo 18 da Lei n. º 8.742, de 
7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), com base na deliberação da Plenária em reunião 
ordinária, realizada em 25 de julho de  2013. 

Considerando a indicação de novos representantes do 
segmento governamental e da eleição da sociedade civil em 
10 de junho de 2013, do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari – CMAS.

Considerando a escolha da Mesa Diretora do CMAS Gestão 
2013/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Empossar os representantes indicados como 
Conselheiros para o Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari – CMAS, conforme lista em anexo.

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

         
Márcia Cosme de Souza

Presidente 

Atual Composição do CMAS Gestão 2013/2015.

Data da Eleição: 10 de junho de 2013.

Data da Posse: 18 de julho de 2013

Mandato – 02 anos

Diretoria Executiva

Presidente – Cely Maria de Souza Silva
Vice-Presidente – Maria Auxiliadora Bezerra Rodrigues  
1ª Secretaria – Márcia Cosme de Souza 

RESOLUÇÃO Nº 14/2013 
25 DE JULHO DE 2013

2º. Secretário – Valdízia Alexandrina de Souza Santos

REPRESENTANTES DO SEGMENTO 
GOVERNAMENTAL :

- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEDEL:         
Titular – Miriam soares lima
Suplente – Maria Regina Bonfim da Cruz

- SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU: 
Titular – Adriana Marques dos Santos
Suplente – Inês Rosa Figueiras Bastos

 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC:
Titular – Raimunda Alves de Oliveira 
Suplente – Elisângela Santos da Cruz 

- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
SEDES:
Titular – Telma Freitas Teixeira
Suplente –  Carla  Angélica  Araújo Santos 

 -SECRETARIA DA MULHER  – SEMU: 
Titular – Maria Auxiliadora Bezerra Rodrigues 
Suplente – Elizene Alves de Brito Passos

ENTIDADES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL:

 Titular: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESTIVA BURIS 
DE ABRANTES – ACEBA 
Eliete Faustina dos Santos
 Suplente: FUNDAÇÃO EMÚS-Edna Maria Damião dos 
Santos

 Titular: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO 
PARQUE FLORESTAL E ADJACÊNCIAS – ASPAMPAFA
Valdízia Alexandrina de Souza 
 Suplente: GRUPO GAY DE CAMAÇARI – GGC
Verbênia Lúcia Silva dos Santos

 Titular: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO TOMAZ DE 
CANTUARIA – ABSTC 
Neiriam Teles de Carvalho Pereira
Suplente: ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS 

Titular: ASSOCIAÇÃO PAULO TANUCCI – APITO 
Cely Maria de Sousa Silva
Suplente: INSTITUTO COMVIDA
Barbara Souza Santos

TRABALHADORES DA ÁREA:

Titular: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 
CRESS 5ª. REGIÃO/BA

   Márcia Cosme de Souza
         
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
AVALIAÇÃO
GESTÃO 2013/2015
Adriana Marque dos Santos
Neiriam Teles de Carvalho Pereira
Márcia Cosme de Souza
Raimunda Alves de Oliveira

COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA
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nos moldes da Resolução 1061/05 do TCM. 

Art. 2º - A Comissão de Levantamento de Caixa ora 
nomeada terá mandato de 90 (noventa) dias, a contar da sua 
publicação.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 245/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR os servidores Lidiane de Oliveira 
Aragão, Luiz Magno de Carvalho Junior e Edjania Dias 
de Medeiros, para comporem a COMISSÃO DE 
PATRIMÔNIO deste Instituto, que sob a Presidência da 
primeira, deverão executar atividades relacionadas ao 
balanço patrimonial deste Instituto em conformidade com a 
Lei. 

Art. 2º - A Comissão de Patrimônio ora nomeada terá 
mandato de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.
 

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 128 / 2013
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

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

  

GESTÃO 2013/2015
Telma Freitas Teixeira
Eliete Faustina dos Santos 
Valdízia Alexandrina de Souza Santos
Maria Regina Bonfim da Cruz

Márcia Cosme de Souza 
Presidente

PORTARIA Nº. 243/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR as servidoras Dilma Gomes Cerqueira, 
Jocilene Sena Pessoa e Amanda Coimbra de Almeida, 
para comporem a COMISSÃO DE INVENTÁRIO deste 
Instituto, que sob a Presidência da primeira, efetuará o 
levantamento dos Bens Móveis, Imóveis e demais 
procedimentos, integrantes do patrimônio em 31.12.2013, 
nos moldes da Resolução 1061/05 do TCM. 

Art. 2º - A Comissão de Inventário ora nomeada terá 
mandato de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.
 

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 244/2013
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

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

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR os servidores Everton Araújo da Silva, 
Arilene Sena Paolilo e José Carlos Conceição Carmo, 
para comporem a COMISSÃO DE LEVANTAMENTO DE 
CAIXA deste Instituto, sob a Presidência do primeiro, com a 
finalidade de verificar os valores em Caixa em 31.12.2013 
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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 28 DE NOVEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 129 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

“Retifica a Portaria de nº. 088/2012, referente 
oao Processo Administrativo n  19.009/2012, na 

forma que indica”. 

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

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
19.306//2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida pelo prazo 
de 2 (dois) anos, à POSTO KALILÂNDIA LTDA (PORTO 
BUSCA VIDA), inscrito(a) no CNPJ/CPF 15.151.046/0021-
22, com endereço na Estrada do Coco, km 8,5, Catu de 
Abrantes, Distrito de Vila de Abrantes, Camaçari, para a 
atividade de abastecimento de combustíveis (gasolina, 
álcool e diesel), capacidade de armazenamento de 60m³, 
comércio de derivados de petróleo, bem como serviços de 
troca de óleo e lavagem de veículos, lanchonete e 
delicatessen na MACROZONA: AB.ZU 2 – Abrantes, ZONA: 
Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON 6, Distrito 
Abrantes, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008, neste mesmo município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: [...]”

Leia-se: “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, para a 
empresa COSTA DO ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E  
TRANSPOSTES LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ/CPF 
07.743.612/0001-13, com endereço na Estrada do Coco, km 
8,5, na MACROZONA: AB.ZU 2 – Abrantes, ZONA: Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 6, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, conforme Lei Municipal nº866, de 
11/01/2008para a atividade de abastecimento de 
combustíveis (gasolina, álcool e diesel), capacidade de 

consta do Processo Nº 22.090/2013, de 22 de novembro 
de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, válida 
pelo prazo de um ano, à FOTON MOTORS DO BRASIL 
LTDA., inscrita no CNPJ Nº 13.161.074/0001-51, com sede 
na Rodovia BA 512, Via Atlântica, Pólo Industrial de 
Camaçari, inserido na Macrozona CA. ZI – Pólo Industrial, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, conforme Lei Municipal Nº 
5381, de 24 de abril de 2013, para implantação de uma 
unidade de montagem de automóveis, para fabricação de 
5.000 veículos pick-up e 3.500 chassis minibus, por ano. O 
empreendimento possui área total de 1.055.000,00m² e o 
seguinte quadro de área: área líquida com 787.934,44 m²; 
área construída total de 54.538,56 m²; área ocupada com 
56.147,30 m²; área permeável com 716.013,37 m²; área de 
preservação permanente com 267.065,56 m²;  
estacionamento com 459 vagas, área de carga/descarga 
com 66.505,97 m²; índice de utilização com 0,051; taxa de 
ocupação com 5,32% e taxa de permeabilidade com 68%. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Apresentar: a) Projeto de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário aprovado pela Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA; b) Projeto de 
drenagem de águas pluviais; c) Anuência da Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, para 
fornecimento de energia elétrica; d) Plano de obras, 
acompanhado de cronograma de execução, medidas de 
segurança, medidas para mitigação de impactos de 
vizinhança, contratos de fornecedores e prestadores de 
serviços; e) Projeto do canteiro de obras, com as soluções 
compatíveis de drenagem de águas pluviais, abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos e outras 
infraestruturas de suporte; f) Estudos hidrogeológicos, 
contendo relatório de sondagem com a identificação das 
unidades estratigráficas, espessuras das formações, tipos 
de rochas e feições estruturais, além das características 
físicas, correlacionando os elementos estruturais e planos 
de fraqueza, identificados com o empreendimento proposto, 
riscos possíveis e soluções; g) Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC; h) 
anuência da Limpeza Pública de Camaçari – LIMPEC, para 
coleta de resíduos sólidos; i) Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - 
PCMAT; j) Programa de Educação Ambiental; l) Plano de 
Recuperação de Área Degradada - PRAD, contemplando a 
recuperação e proteção de APP de rios e nascentes, a ser 
aprovado pela CMA/SEDUR; II – Apresentar à 
CMA/SEDUR, as alterações no projeto executivo, de modo 
a respeitar às APP existentes na área do empreendimento; 
III - Solicitar: a) Anuência do DERBA, para o uso da faixa de 
domínio da BA-530; b) Outorga emitida pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluentes e/ou  águas  pluviais em corpo hídrico e 
construção de estruturas ou realização de obras em corpo 
hídrico; III - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que  venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal  Nº. 913/2008, de 
03/09/2008. 

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 
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ÁREA A1
Frente para a Rua Edgar A. Arouca cuja dimensão é de 
9,31m; pelo fundo, limita-se com propriedade do Sr.João de 
Deus da Silva, medindo 9,31m; pelo lado esquerdo, limita-se 
ainda com a propriedade do Sr. João de Deus da Silva e 
mede 26,89m; pelo lado direito, ainda confrontando com a 
propriedade do Sr. João de Deus da Silva, tem dimensão de 
26,89m; totalizando assim uma área de 250,00m².

ÁREA A2
Frente para a Av. Senhor do Bomfim, medindo 42,50m; pelo 
lado direito, partindo de a até b a uma distância de 21,00m; 
confronta-se com a Rua Edgar A. Arouca; de b a uma 
deflexão de 90°00´00” à direita e distância de 26,89m, 
encontra-se o ponto c, deste, a uma deflexão à esquerda de 
90°00´00”   e uma distância de 9,31m, e ainda delimitando 
com a área A1 encontramos o ponto d, deste a uma deflexão 
de 90°00´00” à esquerda com distância de 26,89m, 
delimitando mais uma vez com a Área A1 encontramos o 
ponto e; do ponto e a uma deflexão à direita de 90°00´00” 
com distância de 21,99m, limitando-se com a Rua Edgar A. 
Arouca encontramos o ponto f, do ponto f com deflexão de 
90°00´00” à direita  e a uma distância de 42,50m, limitando - 
se com a área da Srª. Maria do Carmo, encontramos o ponto 
g; do ponto g, a uma deflexão de 90°00´00” à direita e 
distância de 52,30m encontramos o ponto h, cujo o 
confrontante é o Condomínio Ponto Belo; do ponto h, com 
uma deflexão à direita de 90°00´00” e à distância de 42,50m 
voltamos a encontrar o ponto a, totalizando assim uma área 
de 1.972,75m².

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 131 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 18.576/2013, de 24 
de setembro de 2013, 

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
LUCIANE HELENA SOARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 
02.506.395/0001-24, com sede na Rua São Cristovão, Nº 
123, Loteamento Jardim Taroma, Loja 03, Itinga, Lauro de 

armazenamento de 60m³, comércio de derivados de 
petróleo, bem como serviços de troca de óleo e lavagem de 
veículos, lanchonete e delicatessen, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:   [...]”

Art. 2° - Esta Portaria em nada altera a data de validade da 
licença ambiental em cotejo, que se findará em 16 de 
outubro de 2014.  

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº 130 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma área, medindo 
2.222,75m², situada no Gajerus, no Distrito de 
Monte Gordo, Município de Camaçari, em duas 
novas áreas, com 250,00m² e 1.972,75m², na 
forma que indica”.

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

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n  
12.384/2011, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma área, medindo 
2.222,75m², situada no Gajerus, no Distrito de Monte Gordo, 
Município de Camaçari, em duas novas áreas, com 
250,00m² e 1.972,75m². 

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de JOÃO DE DEUS DA SILVA, devidamente 
registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob matrícula de nº 
16.477, datada de 26 de maio de 1997. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA PRINCIPAL

Frente para a Avenida Sr. do Bomfim cuja dimensão é de 
42,50m; pelo fundo confronta-se com a área da senhora 
Maria do Carmo, com dimensão de 42,50m; pelo lado 
direito, limita-se com a Rua Edgar A. Arouca, cuja medida é 
de 52,30m; pelo lado esquerdo, confronta-se com o 
condomínio Ponto Belo com medida de 52,30m.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:
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urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida através do Processo Nº 
23.123/2012, de 03 de dezembro de 2012, por esta SEDUR; 
X - requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008.
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental ,  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 132 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

        
“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento dos Lotes 09 e 10, Quadra 01, 
m e d i n d o  3 7 5 , 0 0 m ²  e  4 6 3 , 1 8 m ² ,  
respectivamente, integrantes do Loteamento 
Arembepe Aquaville situados na Fazenda 
Arembepe, Distrito de Abrantes, neste 
Município, que formará uma nova área com 
838,18m², na forma que indica.”

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

o tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n
05.911/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o remembramento dos Lotes 09 e 10, 
Quadra 01, ambos integrantes do Loteamento Arembepe 
Aquaville, situados em Arembepe, Distrito de Abrantes, 
neste Município, medindo 375,00m² e 463,18m², 
respectivamente, formando uma nova área com 838,18m², 
na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora remembrados são 
pertencentes a JOAQUIM DE SOUZA ESTRELA NETO, 

Freitas - BA, para a construção de empreendimento 
urbanístico do tipo galpão, destinado à implantação de uma 
fábrica de argamassa, com área total de 5.015,89 m², 
localizado no Loteamento POLOMICS, Lote B03, Quadra B, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, na Zona de Expansão 
Prioritária – ZEP 2, da Macrozona Urbana da Sede – CA. ZU 
1, conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. 
Esta portaria está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da implantação do 
sistema viário, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica, do canteiro de obras, para serem coletados pela 
Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002; c) 
instalar adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistema de tratamento de efluente 
doméstico e destinar o efluente coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciada; d) adquirir substâncias 
minerais para construção do empreendimento, somente 
provenientes de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção 
individual – EPI, aos funcionários da obra, de acordo com a 
Norma Regulamentadora Nº 006/78 do Ministério do 
Trabalho; f) na conclusão do empreendimento, remover 
todas as instalações do canteiro de obras e recuperar as 
áreas atingidas pelas instalações; II - implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo 
com termo de referência de arborização urbana; b) 
programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, contemplando a gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; II - 
apresentar, no prazo de noventa dias: a) projeto aprovado 
pela EMBASA, para abastecimento de água e esgotamento 
sanitário; b) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade; III - manter 
atualizado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; IV – 
apresentar, no prazo de cento e vinte dias, o Projeto de 
Combate a Incêndio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros do 
Estado da Bahia ou Defesa Civil do Município; V – implantar, 
no prazo de trinta dias, as placas de sinalização e 
advertência, em pontos estratégicos, dentro e fora da área 
de trabalho, principalmente, nas interações dos acessos 
com rodovias, para alertar quanto ao tráfego de máquinas e 
veículos pesados. Os dispositivos de sinalização devem ser 
mantidos em perfeito estado de conservação; VI - obter, no 
prazo de noventa dias, a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto à supressão 
de vegetação; VII – apresentar, no praso de noventa dias, 
outorga de água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; VIII - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; XI - atender aos parâmetros 

PÁGINA 27PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 545 - de 07 a 13 de Dezembro de 2013 - 



GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 133 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no exercício da competência 
que lhe foi delegada pelo Decreto Nº 4.365/2007 e pelo o 
que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 3 de agosto de 
2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de janeiro de 
2009 e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 29 de janeiro 
de /2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Nº 6994/2013, de 4 de abril de 
2013.

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos à GLAUCO 
RODRIGUES DE LIMA ME, inscrita no CNPJ Nº 
11.486.482/0001-58, com sede na Estrada do Coco, Malicia, 
Km 13, S/N, Vilas de Abrantes, Camaçari - BA, coordenadas 
UTM: 580.082; 8.582.021, para fabricação de pré-
moldados, nesse mesmo local. Esta portaria está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação vigente e 
dos seguintes condicionantes: I - Operar a área de produção 
de acordo com o projeto apresentado a este órgão, devendo 
a empresa atuar de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente, buscando 
soluções baseadas em tecnologias mais limpas; II – 
Implantar Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários da empresa e apresentar anualmente à 
CMA/SEDUR, relatório executivo do Programa com 
detalhamento das atividades, cronograma de execução e 
indicadores de resultados, quanto: a) às regras básicas de 
segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) à importância da utilização correta de EPI, 
como medida de proteção à saúde; c) à minimização de 
resíduos considerando reuso e reciclagem; d) ao 
treinamento para situação de emergência; III - Direcionar os 
efluentes domésticos para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a norma técnica NBR – 7.229 da ABNT; IV – 
Apresentar semestralmente à CMA/SEDUR, documentação 
comprobatória do serviço de limpeza de fossas e destino 
final dos efluentes; V - Adotar normas de segurança, higiene 
e saúde ocupacional nas áreas em construção, da 
produção, de armazenamento e expedição; VI - Implantar e 
manter em condições adequadas de funcionamento, o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
na Norma Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VII - Utilizar apenas matéria prima 
(areia,  pó de pedra e br i ta)  proveniente de 
empreendimentos licenciados para a sua exploração e 
comercialização, devendo manter os comprovantes de 
procedência disponível para fins de fiscalização e 
renovação da licença; VIII - Realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; IX - Implantar 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
contemplando todos os resíduos: equipamentos, estopas, 

  

devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob as matrículas 
de nº 31.987, datada de 29 de janeiro de 2013 e 28.082, 
datada de 14 de fevereiro de 2011, respectivamente.

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

 
LOTE 09
"Inicia-se no vértice denominado V2 (N=8.589.277,34; 
E=588.910,16), em limites com o lote 10, daí segue com 
azimute e distância de 129°27'35" - 5,00m, até o vértice V3 
(N=8.589.274,17;E=588.914,03), daí segue com azimute e 
distância de 39°35'42" - 15,00m, até o vértice V4 
(N=8.589.285,72;E=588.923,59), daí segue com azimute e 
distância de 309°27'35" - 25,00m, até o vértice V5 
(N=8.589.301,61;E=588.904,28), daí segue com azimute e 
distância de 219°35'42" - 15,00m, até o vértice V3A 
(N=8.589.290,05;E=588.894,72), daí segue com azimute e 
distância de 129°27'35" - 20,00m, até o início desta 
descrição, no vértice V2." Limitando ao norte com os Lotes 
11 à 14, ao sul com a Rua A, ao leste com o Lote 08, e ao 
oeste com o Lote 10. Perfazendo um total de 375,00m².

LOTE 10
"Inicia-se no vértice denominado V1 (N=8.589.260,17; 
E=588.896,00), em limites com a Rua A, daí segue com 
azimute e distância de 39°30'57" - 22,26m, até o vértice V2 
(N=8.589.277,34;E=588.910,16), daí segue com azimute e 
distância de 309°27'35" - 20,00m, até o vértice V3A 
(N=8.589.290,05;E=588.894,72), daí segue com azimute e 
distância de 219°21'47" - 24,05m, até o vértice V6 
(N=8.589.271,46;E=588.879,47), daí segue com azimute e 
distância de 124°19'46" - 20,03m, até o início desta 
descrição, no vértice V1". - Limitando ao norte com os Lotes 
de 11à14, ao sul com a Rua A, ao leste com o Lote 09, ao 
oeste com o Posto Texaco.  Perfazendo um total de 463,18 
m².

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

LOTE RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO
" I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1  
(N=8.589.260,17;E=588.896,00), em limites com a Rua A, 
daí segue com azimute e distância de 39°30'57" - 22,26m, 
até o vértice V2 (N=8.589.277,34;E=588.910,16), daí segue 
com azimute e distância de 129°27'35" - 5,00m, até o vértice 
V3 (N=8.589.274,17;E=588.914,03), daí segue com 
azimute e distância de 39°35'42" - 15,00m, até o vértice V4 
(N=8.589.285,72;E=588.923,59), daí segue com azimute e 
distância de 309°27'35" - 25,00m, até o vértice V5 
(N=8.589.301,61;E=588.904,28), daí segue com azimute e 
distância de 219°27'08" - 39,05m, até o vértice V6 
(N=8.589.271,46;E=588.879,47), daí segue com azimute e 
distância de 124°19'46" - 20,03m, até o início desta 
descrição, no vértice V1." Limitando ao norte com os Lotes 
de 11à14, ao sul com a Rua A, ao leste com o Lote 08, ao 
oeste com o Posto Texaco.  .  Perfazendo um total de 838,18 
m².
                                       
Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

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

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, válida pelo prazo de quatro anos, à RENOVA 
LAVANDERIA & TOALHEIRO LTDA., inscrita no 
CNPJ/CPF 93.533.578/0007-80, com sede na Av. Leste, 
Rua do Bronze S/Nº,  Quadra 06, Lote VI, Pólo de Apoio, 
Distrito Sede, Camaçari-BA, inserida na Macrozona Urbana 
da Sede CA.ZU.1, na Zona de Comércio e Serviços – ZECS 
2, Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº 866, de 
11/01/2008, para funcionamento da atividade de lavanderia 
industrial. O empreendimento possui capacidade de 
produtos higienizados, peças/mês: 500.000 uniformes, 
50.000 EPI, 500.000 toalhas industriais, 1.500 tapetes, 
50.000 toalhas contínuas e 5.000 embalagens plásticas. 
Esta licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Operar a unidade industrial de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa, atuar sempre de forma preventiva, em relação aos 
riscos referentes ao homem e ao meio ambiente; II - 
Obedecer aos padrões previstos na legislação vigente: de 
intensidade de som, de emissão atmosférica, de tratamento 
e disposição de efluente líquido e resíduo sólido; III - Usar 
somente detergente biodegradável; IV - Destinar o efluente 
industrial, somente, para empresas licenciadas, mantendo a 
documentação comprobatória para fins de fiscalização e à 
disposição da SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença; V - Armazenar os insumos e 
produtos em local isolado e de acordo com as normas de 
segurança; VI - Promover a manutenção e os cuidados 
adequados no armazenamento, instalação e utilização de 
botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), observando a 
validade e as condições dos dispositivos de segurança, 
conforme a NBR 12178; VII – Segregar, identificar, 
classificar e acondicionar os resíduos sólidos, destinados à 
armazenagem provisór ia,  em área reservada, 
impermeabilizada e coberta, devidamente sinalizada com a 
classe do resíduo; VIII - Atender aos critérios de 
armazenamento de resíduos, estabelecidos na NBR 11174 
(classe II, inertes e não inertes) e os da NBR 12235 (classe I, 
perigosos) e encaminhá-los posteriormente para destinação 
final em instalações licenciadas; IX - Priorizar o uso de 
tecnologias limpas, o reuso e a reciclagem de materiais; X - 
Para resíduo, classe I, requerer ao INEMA a competente 
Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos – ATRP; 
XI - Aplicar filtros no sistema de exaustão dos gases das 
secadoras para o recolhimento do material particulado 
(fibras de algodão ou sintéticos); XII - Operar o sistema de 
combustão, de forma que as emissões atmosféricas 
estejam dentro dos padrões estabelecidos pelo ANEXO II da 
Resolução do CONAMA N° 382, de 26/12/2006; XIII - 
apresentar à SEDUR, até o último dia do mês de fevereiro, o 
Relatório Técnico de Garantia Ambiental - RTGA, conforme 
o estabelecido no inciso XIII do art. 140 do regulamento da 
lei 10.431/06, aprovado pelo decreto 11/235/08: a) resumo 
das principais ações da CTGA do ano anterior; b) atas das 
reuniões ocorridas no período; c) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança; d) demonstrativos do desempenho ambiental da 
atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; e) 
cumprimento dos condicionantes desta licença, 
acompanhado de documentos, desenhos e fotos que 
comprovem o seu cumprimento; f) registro da ocorrência de 
acidentes, suas causas e medidas adotadas; g) outras 
informações relevantes. Freqüência anual; XIV – 
Substituir, no prazo de 180 dias, a queima de madeira 

lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
oleosos gerados na manutenção e lubrificação de 
equipamentos), informando a quantidade, a classe, o local 
de geração, o acondicionamento, o armazenamento e a 
destinação final, conforme aprovado pela CMA/SEDUR; X - 
Armazenar temporariamente os resíduos sólidos em área 
reservada dotada de cobertura e piso impermeabilizado, 
devidamente sinalizada e de acordo com a classe do 
resíduo, atendendo os 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 armazenamento de resíduos classe I. 
Encaminhá-los posteriormente para destinação final em 
instalações com licença ambiental para tal fim; XI - Fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários, Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, adequado e compatível com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho 
e Emprego. XII - 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; XIII - requerer 
previamente à SEDUR a competente Licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado, conforme Art. 45 °, inciso 
IV da Lei n° 10.431 de 20/12/06

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

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 134 / 2013
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no exercício da competência 
que lhe foi delegada pelo Decreto 4 365/2007 e pelo o que 
confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM Nº 3 925, de 30 de janeiro de 
2009 e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 29 de janeiro 
de 2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo Nº 08.580/2012, de 04 de maio 
de 2012,

  

.

.
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do Capivara, Quadra 05C-2, Distrito Sede, Camaçari-BA, 
inseridos na Zona de Expansão Prioritária – ZEP 2, da 
Macrozona Urbana da Sede – CA. ZU 1, conforme Lei 
Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. O 
empreendimento possui área total de 86.697,65m² e é 
composto de 900 unidades habitacionais, RESIDENCIAL 
MORADA DOS PARDAIS I, inserido em uma área de 

221.574,09 m , composto de 240 unidades do tipo sobrado, 
2sendo a área total construída de 10.625,05m ; área ocupada 

de 5.788,46m²; área permeável de 10.787,04 m²; área de 
2lazer/área verde com 6.827,79m , correspondente a 31,64% 

da área da gleba; área do sistema viário (ruas e passeios) de 
25.084,44m ; estacionamento com 250 vagas sendo 10 para 

visitantes; coeficiente de aproveitamento de 0,49; taxa de 
ocupação de 26%; taxa de permeabilidade de 50%, 
RESIDENCIAL MORADA DOS PARDAIS II, inserido em 

2uma área de 29.215,16 m , composto de 300 unidades do 
2tipo sobrado, sendo a área total construída de 13.240,65m ; 

área ocupada de 7.191,42m²; área permeável de 14.770,46 
m²; área de lazer/área verde de 9.794,61m², 
correspondendo a 33,52% da área da gleba; área de 
sistema viário (ruas e passeios) de 7.339,13m²; 
estacionamento para 310 vagas sendo 10 para visitantes; 
coeficiente de aproveitamento de 0,45; taxa de ocupação 
24%; taxa de permeabilidade de 51%, RESIDENCIAL 
MORADA DOS PARDAIS III, inserido em uma área de 

215.687,32 m , composto de 152 unidades, do tipo sobrado, 
2sendo a área total construída de 6.700,99 m ; área ocupada 

de 3.717,69m²; área permeável de 7.843,66 m²; área de 
lazer/área verde de 5.372,05 m², correspondendo a 34,24% 
da área da gleba; área de sistema viário (ruas e passeios) de 
4.194,37m²; estacionamento com 162 vagas sendo 10 para 
visitantes; coeficiente de aproveitamento de 0,43; taxa de 
ocupação de 23,00%; taxa de permeabilidade de 50% e 
RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS IV,  inserido em 

2uma área de 20.221,08 m , composto de 208 unidades do 
2tipo sobrado, sendo a área total construída de 9.235,61m ; 

área ocupada de 5.042,25m²; área permeável de 10.110,57 
m²; área de lazer/ área verde de 6.691,93m² 
correspondendo a 33,09% da área da gleba; área de 
sistema viário (ruas e passeios) de 5.154,11m²; 3); 
estacionamento com 118 vagas, sendo 10 para visitantes; 
coeficiente de aproveitamento de 0,43; taxa de ocupação de 
23%; taxa de permeabilidade de 50%. Esta portaria está 
sendo concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - Adotar os 
critérios e procedimentos necessários para a gestão 
adequada da obra, disciplinando as seguintes ações, de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de construção 
civil: a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem coletados 
pela Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de resíduos 
de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado; d) atender o estabelecido na 
Resolução CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002, 
quanto à redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistemas de tratamento 
de efluente doméstico e promover a limpeza dos mesmos, 
somente com empresas certificadas; f) destinar o efluente 
doméstico coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; g) adquirir substância mineral para construção 
do empreendimento, somente proveniente de jazidas  
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 

que alimenta a caldeira, por gás – GLP; XV - Fazer o 
controle do nível de ruídos por tempo de exposição dos 
funcionários da empresa, para que o mesmo permaneça 
dentro dos limites aceitáveis, observando a NR15/1978; XVI 
- Elaborar, implementar e manter disponíveis, e com fácil 
visualização, nas áreas administrativa, técnica e de 
serviços, os procedimentos de higiene industrial, segurança 
no trabalho e uso de equipamentos de proteção individual; 
XVII - Respeitar as restrições de uso, estabelecidas para a 
Zona de Comércio e Serviços - ZECS, obedecendo 
rigorosamente às exceções permitidas e integradas ao 
entorno desse local; XVIII - requerer previamente à SEDUR 
a competente Licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado, conforme Art. 45 °, inciso IV da Lei N° 10.431, 
de 20/12/06.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
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 02 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 135 / 2013
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
ocompetência que lhe foi delegada pelo Decreto n . 

4365/2007 e pelo o que lhe confere a Lei Municipal Nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM 
Nº 3925, de 30 de janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 
4.046/2010, de 29 janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo Nº. 
21.995/2013, de 22 novembro de 2013, 

RESOLVE:

Conceder LICENÇA  AMBIENTAL SIMPLIFICADA, válida 
pelo prazo de dois anos, à SERTENGE S.A., inscrita no 
CNPJ/CPF Nº 13.959.986/0008-40, com sede na Rua 
Coronel Almerindo Rehem, 126, 10º andar, salas 1006 a 
1012, Caminho das Árvores, Salvador-BA, para 
implantação de para  implantação de quat ro  
empreendimentos, do tipo urbanização integrada, 
destinados à população com faixa de renda de 0 a 3 salários, 
através do Programa do Governo Federal, Minha Casa 
Minha Vida, localizados no Loteamento Parque Nascente 
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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 06 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 136 / 2013
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 21996/2013, de 22 
novembro de 2013, 

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
SERTENGE S.A. ,  i nsc r i ta  no  CNPJ/CPF Nº  
13.959.986/0008-40, com sede na Rua Coronel Almerindo 
Rehem, 126, 10º andar, salas 1006 a 1012, Caminho das 
Árvores, Salvador-BA, para implantação de dois 
empreendimentos, do tipo urbanização integrada, 
denominados,  Residencial Morada dos Pardais V e 
Residencial Morada dos Pardais VI, destinados à 
população com faixa de renda de 0 a 3 salários, através ao 
Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, 
localizados no Loteamento Parque Nascente do Capivara, 
Quadra 05C-2, Distrito Sede, Camaçari-BA, inseridos na 
Zona de Expansão Prioritária – ZEP 2, da Macrozona 
Urbana da Sede – CA. ZU 1, conforme Lei Municipal Nº 866, 
de 11 de janeiro de 2008. O empreendimento possui área 
total escriturada de 38.352,80m², sendo a área real total de 
37.927,76, e é composto de 400 unidades habitacionais. 1) 
Residencial Morada dos Pardais V, inserido em uma área 
de 21.084,92 m², composto de 240 unidades, sendo a área 
total construída de 10.626,05 m²; área ocupada de 5.788,46 
m²; área permeável de 10.542,46 m²; área de lazer/área 
verde com 6.483,21 m²,  correspondendo a 29,67% da área 
da gleba; área de sistema viário (ruas e passeios) com 
4.716,85 m²; área de estacionamento com 260 vagas, sendo 
10 para visitantes; coeficiente de aproveitamento de 0,50; 
taxa de ocupação de 27%; taxa de permeabilidade de 50%. 
2) Residencial Morada dos Pardais VI, inserido em uma 
área de 16.842,84 m², composto de 160 unidades, sendo a 
área total construída total de 7.159,50 m²; área ocupada de 
3.852,76 m²; área permeável de 9.459,31 m²; área de 
lazer/área verde de 6.752,96 m², correspondendo a 40,09% 
da área da gleba; área de sistema viário (ruas e passeios) de 
3.523,22 m²; área de estacionamento com 160 vagas, sendo 
10 para visitantes; coeficiente de aproveitamento de 0,42; 

equipamentos de proteção individual - EPI, aos funcionários 
da obra, conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, 
do Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - Implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo 
com termo de referência de arborização urbana; b) 
programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; c) 
apresentar, no prazo de noventa dias, o projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário; d) projeto de drenagem de águas 
pluviais, contemplando redutores de velocidade, e) manter 
atualizado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; III – 
Apresentar, no prazo de noventa dias, o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; IV - Apresentar, no prazo de 
cento e vinte dias, Projeto de Combate a Incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria  de Defesa Civil do município;  V - Implantar 
de imediato placas de sinalização e advertência, para alertar 
quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados, em 
pontos estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações do sistema viário. Manter os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; VI - Obter, no prazo de noventa dias, a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, quanto à supressão de vegetação; VII - 
Apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de água, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais, lançamento de efluente em corpo 
hídrico e  construção de estruturas ou realização de obras 
em mananciais; VIII - Garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente; X - Executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais, com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XI - Atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – 
AOP de Projeto, Nº 084/2013, de 3 de outubro de 2013, 
emitida através do Processo Administrativo Nº 14.575/2013, 
de 30 de julho de 2013, por esta SEDUR; XI - 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 competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
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corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente; X - Executar os projetos de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais, com acompanhamento técnico da obra - ATO, 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; XI - Atender aos parâmetros urbanísticos e 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme estabelecido na Análise de Orientação Prévia – 
AOP de Projeto, Nº 085/2013 de 3 de outubro de 2013, 
emitida através do Processo Administrativo Nº 14.573/2013, 
de 30 de julho de 2013, por esta SEDUR; XI - 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 competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 
2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE AO 
EMPREENDIMENTO DENOMINADO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL E COMERCIAL RANCHO ALEGRE, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Reti-Ratificação ao Termo de Acordo e 
Compromisso que aprovou o Projeto Urbanístico 
denominado LOTEAMENTO RESIDENCIAL E 
COMERCIAL RANCHO ALEGRE, que entre si fazem, de 
um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, neste ato representado pela 
Secretária de Desenvolvimento Urbano, ANA LÚCIA 
BASTOS DE ARAÚJO COSTA, doravante denominada 
MUNICÍPIO e, do outro lado, MAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.620.708/0001-50, com sede na Estrada Parafusinho, nº 
216, Quadra Q, Lote 02, Distrito de Parafuso, Camaçari, 
Bahia, neste ato, representada da forma do contrato social 

taxa de ocupação de 23%; taxa de permeabilidade de 56%. 
Esta portaria está sendo concedida mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Adotar os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, disciplinando 
as seguintes ações, de forma a minimizar os impactos 
durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Limpeza  
Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e promover a 
separação sistemática do entulho gerado no canteiro de 
obras e destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido na Resolução 
CONAMA, Nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto à redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; 
e) instalar adequadamente no canteiro de obras, conforme 
legislação vigente, sistemas de tratamento de efluente 
doméstico e promover a limpeza dos mesmos, somente com 
empresas certificadas; f) destinar o efluente doméstico 
coletado, somente para unidades de tratamento licenciada; 
g) adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas  
licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
equipamentos de proteção individual - EPI, aos funcionários 
da obra, conforme Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, 
do Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II - Implantar: a) projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o uso 
de espécies nativas do bioma da Mata Atlântica, de acordo 
com termo de referência de arborização urbana; b) 
programa de educação ambiental, voltado para os 
funcionários da obra, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental; c) 
apresentar, no prazo de noventa dias, o projeto 
aprovado pela EMBASA, para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário; d) projeto de drenagem de águas 
pluviais, contemplando redutores de velocidade, e) manter 
atualizado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT; III – 
Apresentar, no prazo de noventa dias, o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT; IV - Apresentar, no prazo de 
cento e vinte dias, Projeto de Combate a Incêndio aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia ou pela 
Coordenadoria  de Defesa Civil do município;  V - Implantar 
de imediato placas de sinalização e advertência, para 
alertar, quanto ao tráfego de máquinas e veículos pesados, 
em pontos estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações do sistema viário. Manter os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; VI - Obter, no prazo de noventa dias, a 
manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – SEDUR, quanto à supressão de vegetação; VII - 
Apresentar, no prazo de noventa dias, outorga de água, 
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- INEMA do Estado da Bahia, em caso de: utilização de 
poços ou fontes naturais, lançamento de efluente em corpo 
hídrico e  construção de estruturas ou realização de obras 
em mananciais; VIII - Garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; IX - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente - APP, sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação de 
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por, MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
479.818-SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 271.796.644-72 
e residente no Condomínio Encontro das Águas, Quadra A, 
Lote 15, Portão, Lauro de Freitas/BA; e MAURÍCIO 
CHALVISKI VIANA, brasileiro, solteiro, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
05.917.845-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
779.471.345-53 e residente no Condomínio Encontro das 
Águas, Quadra A, Lote 15, Portão, Lauro de Freitas/BA; 
doravante denominada simplesmente PROPRIETÁRIA, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Em 15 de maio de 2013, o Município de Camaçari e a 
Empresas Mad Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
proprietária de uma área de terra, desmembrada de uma 
porção maior, localizada na Via Parafuso, BA 535, Km 8, 
Distrito Sede, Camaçari – Bahia, firmaram o Termo de 
Acordo e Compromisso, para implantação do Projeto 
Urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL E 
COMERCIAL RANCHO ALEGRE, tendo em vista o 
constante no Processo Administrativo nº 23.922/2012 - 
PMC.

CLÁUSULA SEGUNDA 
C o n s i d e r a n d o  q u e  a  E M P R E S A  M A D  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. solicitou a 
esta Prefeitura, através do Processo Administrativo nº 
14.734/2013, de 01.08.2013, a alteração do Termo de 
Acordo e Compromisso, referente à tipologia de uso de 
lotes, distribuição de áreas e recuo secundário, tudo de 
acordo com requerimento anexado ao processo em 
referência, as partes, mediante o presente instrumento, reti-
ratificam os incisos IV – Características Gerais do Projeto 
e V – Distribuição das áreas, da CLÁUSULA SEGUNDA – 
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO, 
CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO, incisos I – Recuos e VI - Edículas, da 
CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
USO DO SOLO PARA OS LOTES RESIDENCIAIS 
U N I F A M I L I A R ,  C L Á U S U L A  Q U I N T A  –  
CONDICIONANTES E PROIBIÇÕES, CLÁUSULA SEXTA 
- PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E USO E DO SOLO 
PARA OS LOTES COMERCIAIS/SERVIÇOS, MISTOS, 
PLURIRESIDENCIAIS E INSTITUCIONAIS, inciso I – 
S is tema  Viá r io ,  da  CLÁUSULA SÉT IMA –  
ESPECIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA, do Termo de 
Acordo e Compromisso original, referente à implantação do 
LOTEAMENTO, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
[....]
IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento residencial e comercial sujeito ao regime 
instituído nos termos da Lei nº. Federal 6.766, de 19 de 
Dezembro de 1979, com alterações posteriores, Lei 
municipal nº. 339, de 26 de Dezembro de 1995, Lei 
Municipal nº 866, de 11 de Janeiro de 2008 (PDDU), Lei 
Municipal nº 913 de 03 de Setembro de 2008 (Código 
Urbanístico e Ambiental) e Lei Municipal nº 1.260, de 17 de 
Dezembro de 2012 (Plano Urbanístico Específico), 
constituído de 550 lotes, sendo 525 lotes residenciais 
unifamiliares, 03 lotes de uso comercial e serviço, 22 lotes 
mistos (comercial, serviço e pluriresidencial) distribuídos 

segundo p lan ta  a rqu ivada na  Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.

V – DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS: a área total do 
empreendimento é de 490.165,33m² (quatrocentos e 
noventa mil, cento e sessenta e cinco metros e trinta e três 
decímetros quadrados), assim distribuída:
a.Área total loteada (área líquida) de 396.851,89m², 
distribuídas em:
b.1. Área de lotes residenciais, comerciais e de uso misto, 
com área de 251.021,93m², equivalentes à 63,25% da área 
líquida do empreendimento, distribuída em 550 lotes, sendo 
525 de uso residencial unifamiliar, 03 lotes de uso comercial 
e serviço, 22 lotes mistos (comercial, serviço e 
pluriresidencial), conforme quadro abaixo:
[.....]

*Somente será permitido o uso pluriresidencial para os 
lotes destas quadras, quando esses forem unificados, 

resultando em área igual ou superior a 1.000,00m².

b.2. Área de domínio público de 190.339,69m², 
correspondendo a 38,83% da área total da gleba, 
distribuídas em:
[....]

4.e. área verde com 27.660,37m², correspondente a 6,97% 
da área líquida do empreendimento;
.....

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO
[.....]

2.  Sistema Vário denominado Avenida de Acesso de acesso 
ao Loteamento, apresenta: pista com largura de 9,00m 
(nove metros), passeio gramado de 3,00m (três metros), nos 
dois lados da rua e meios-fios padrão DNER. 
[.....]

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO E DO SOLO PARA OS LOTES RESIDENCIAIS 
UNIFAMILIAR
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos lotes para 
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as edificações.
a. frente = 5,00m (cinco metros) a partir do alinhamento do lote; 
b) laterais limítrofes =1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), não sendo permitido alinhar a construção na divisa do 

terreno, devendo ser respeitada a fórmula, para construção do 3º pavimento 1,50m + 0,50 (n-2), onde n é o nº de pavimentos;
c) fundos = 3,00m (três metros), medidos da divisa de fundos;
d) todos os lotes de esquina deverão obedecer, além do descrito acima, ao recuo     secundário mínimo de 3,00m (três metros), 

assim considerado o de maior extensão, com exceção dos lotes a seguir relacionados que deverão obedecer, além do 
descrito acima, ao recuo frontal secundário mínimo de 5,00m (cinco metros), assim considerado o de maior extensão: 
Quadra 04 – Lote 02, Quadra 17 – Lote 01, Quadra 18 – Lotes 10 e 12, Quadra 27 – Lote 07, Quadra 28 – 01, 06, 17 e 19.

Abaixo, descrição dos recuos diferenciados para os lotes de esquina:
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e) todos os recuos mencionados nos itens acima serão 
contados a partir da alvenaria.

[....]
VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento, com altura máxima 
de 4,00), obedecendo-se as seguintes determinações:
a. a área total construída deverá ter no máximo 1/3 (um 

terço) da projeção horizontal da edificação principal.
b. poderá encostar, em limites do fundo do lote e uma 

lateral, desde que com parede
dupla;
c. deverá estar afastada, no mínima 3,00m (três metros) 

da construção principal;
d. nos lotes de esquina, as edículas deverão respeitar 

necessariamente o recuo mínimo de frente de 5,00m 
(cinco metros) e recuo da frente secundária.

[....]

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedados a 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 as 
seguintes proibições: 
c. desmembramento de lote que resultem em área mínima 
de 275,00m² (duzentos e setenta e cinco metros 
quadrados), com frente mínima de 11,00m (onze metros), 
sendo que para lotes contíguos por divisas de fundos, só 
será permitida a sua união para obtenção de um único lote, 
com duas frentes, tendo cada frente, no mínimo 10,00m (dez 
metros); nesse lote assim resultante só será permitida a 
construção de uma única habitação, sendo vedada a 
construção de edícula (construção monobloco) devendo ser 
respeitado o recuo de frente de 5,00m (cinco metros) e recuo 
mínimo de frente secundária conforme Cláusula Quarta, 
inciso I.
CLÁUSULA SEXTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E 
U S O  D O  S O L O  P A R A  O S  L O T E S  
C O M E R C I A I S / S E R V I Ç O S ,  M I S T O S ,  
PLURIRESIDENCIAIS E INSTITUCIONAIS

Os parâmetros do “Loteamento Residencial e Comercial 
Racho Alegre” para os lotes comerciais/serviços, mistos, 
pluriresidenciais e institucionais permanecem os 
estabelecidos na Zona AR1 do Plano Urbanístico Específico 
no qual está inserido, conforme quadro abaixo: 

REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS

3. Permitido no máximo alinhar a edificação em uma 
divisa, quando esta não for testada, 
compensando com o dobro do recuo mínimo no 
lado oposto.

4. Os usos não residenciais, permitidos para as 
Zonas Urbanas do tipo não residenciais são 
aqueles considerados como usos integrados e 
que não causam incômodos à comunidade.

5. No caso de uso pluridomiciliar, em condomínio 
horizontal, permitido no máximo 1 (uma) unidade 
imobiliária para cada 125,00m² de área de 
terreno.

Obs. Somente será permitido o uso pluriresidencial para 
os lotes da quadra 1, 2 e 3, com área inferior a 
1.000,00m², quando esses forem unificados, resultando 
em área igual ou superior a 1.000,00m².

Adotar as seguintes condições para os recuos, conforme 
artigo 7º, parágrafo 2º, do PUE, Lei 1260/2012:

[....]”
CLÁUSULA SÉTIMA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário interno a gleba será 
implantado exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, com 
pavimentação de tratamento asfáltico e/ou piso 
intertravado, com projeto de pavimentação a ser 
apresentado a esta Prefeitura antes do início das obras;
[....]
CLÁUSULA TERCEIRA
A inobservância de qualquer das estipulações consignadas 
no presente instrumento, sujeitará o PROPRIETÁRIO, sem 
prejuízo de outras cominações, às multas previstas na 
legislação.

CLÁUSULA QUARTA
As partes ratificam todas as demais disposições constantes 
do Termo de Acordo e Compromisso que estejam em vigor 
ou tenham disciplinado a implantação do LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL E COMERCIAL RANCHO ALEGRE, que 
não tenham sido modificadas pelo presente instrumento.
E assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam 
o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, 
para todos os efeitos jurídicos, na presença de duas 
testemunhas que também subscrevem.

Camaçari, 24 de outubro de 2013.

________________________________
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

___________________________________________
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.

PROPRIETÁRIA

___________________________________________
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.

PROPRIETÁRIA

Testemunhas: 
1. 
2.
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PORTARIA Nº. 174/2013,
 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

“Altera a Portaria nº. 161, de 20 de 
novembro de 2013, a qual regulamenta as 
modificações na circulação de tráfego, na 
área de estacionamento e operação do 
sistema de transporte público em trecho da 
Av. Eixo Urbano Central, em virtude das 
obras de esgotamento sanitário 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. 730, de 18 
de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007;

Considerando a publicação da Portaria STT nº. 161, de 20 
de novembro de 2013, na pág. 25 do Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 542, de 16 a 22 de novembro de 2013;

Considerando ainda a necessidade de continuidade das 
obras cuja conclusão prevista se dará em 20 de dezembro 
de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º. – Prorrogar o prazo inicialmente previsto no art. 3º., 
da Portaria 161/2013, para fins de conclusão das obras, 
para 20 de dezembro de 2013.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 09 DE 
DEZEMBRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 001/2013,
DE 11 DE JANEIRO DE 2013.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 

Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011 e Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007; 

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º., c/c o § 1º., do 
art. 10, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

Considerando a publicação da Portaria STT nº. 001, de 11 
de janeiro de 2013, na pág. 19-20, do Diário Oficial do 
Município – DOM nº. 499, de 19 a 25 de janeiro de 2013;

Considerando a verificação de erro material no instrumento 
do qual consta nome incorreto da servidora nomeada na 
Portaria STT nº. 001/2013;

Considerando ainda a possibilidade de saneamento do vício 
sem que tal implique em prejuízo aos atos até então 
praticados pela mesma, por via de republicação do ato a fim 
de convalidar a correção;

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, MARIDALVA CONCEIÇÃO BARRETO, 
para o exercício do cargo de Secretária Executiva II, 
Símbolo GAS-IV, Lotado no Gabinete do Superintendente - 
GABIS da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público, a partir de 01 de janeiro de 2013.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL Nº 018/2013
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, conforme o 
disposto no § 1º do art. 282 CTB e art. 12 da Resolução 404, 
faz saber por meio do presente Edital após esgotadas as 
tentativas de ciência por meio da NOTIFICAÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, 
via remessa postal, N O T I F I C A o proprietário ou legítimo 
possuidor do veículo, abaixo discriminado, no Anexo único 
deste Edital, no prazo descrito, querendo, para interpor 
Recurso Administrativo, em grau de primeira instância, 
protocolado na Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público de Camaçari  - STT  localizada  na Rua Lateral de 
Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, CEP 42800-
000, Fone (071) 3622-7703.
O recurso em epígrafe deverá ser instruído com 
requerimento, devidamente datado e assinado, perante a 
autoridade que impôs a penalidade, consignando o nome, 
endereço com CEP, telefone, identidade e CPF/CNPJ do 
recorrente, placa do veículo e número do Auto de Infração de 
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Trânsito, exposição dos fatos, fundamentos legais e 
documentos que comprovem a alegação, como também 
cópia da Notificação da Penalidade, cópia do CRLV, cópia 
da CNH.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO 
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COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO 

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 152/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/12/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

PREGÃO Nº 120/2012 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de sondas 
(aspiração, traqueal e retal), destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/12/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

 A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 093/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO - n.º 098/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Aquisição de 26.000 (vinte e seis mil) cestas 
natalinas e 104.000 (cento e quatro mil) quilos de frango a 
serem distribuídas às famílias carentes cadastradas pelo 
Serviço Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
M u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i ,  B a h i a .  D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 09/12/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 059/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é Aquisição de material 
de reposição e manutenção para instrumentos de 
percussão e sopro para atender as fanfarras estudantis das 
escolas Joana Angélica, Parque verde e Maclina Maria da 
Gloria da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Camaçari – Bahia, a empresa: R. DA ROCHA CAMPOS 
ME, para o lote 01 com o valor global adjudicado de R$ 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) e para o lote 02 com 
o valor global adjudicado de R$ R$ 375,00 (trezentos e 
setenta e cinco reais). Data da Homologação: 03/12/2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 311/2013. CONTRATADO: R. DA ROCHA 
CAMPOS ME: Pregão Presencial n.º 059/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de material de 
reposição e manutenção para instrumentos de percussão e 
sopro para atender as fanfarras estudantis das escolas 
Joana Angélica, Parque verde e Maclina Maria da Gloria da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari – 
Bahia. Vencedora do Lote 01 com o valor global R$ 6.800,00 
(seis mil e oitocentos reais) e lote 02 com o valor global 
adjudicado de R$ R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade: 4.005 - 
Natureza da Despesa: 33903000 - Fonte 0001.001-30. 
DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.
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CONTRATO N.º 324/2013. CONTRATADO: BOLA SETE 
AGROINDUSTRIA, COMERCIO, BENEFICIAMENTO E 
EMPACOTAMENTO DE CEREAIS EIRELI. LICITAÇÃO: 
Pregão n.º 098/2013 (Presencial) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de 26.000 (vinte e seis mil) cestas natalinas e 
104.000 (cento e quatro mil) quilos de frango a serem 
distribuídas às famílias carentes cadastradas pelo Serviço 
Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Camaçari, Bahia.Vencedora do Lote 01. 
Valor Global: R$778.700,00 (setecentos e setenta e oito 
mil e setecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4075; Elemento de Despesa: 
3.3.90.32.00; Fonte: 0001.000-0. DATA DA ASSINATURA: 
09 de dezembro de 2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.
 
CONTRATO N.º 325/2013. CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão n.º 098/2013 (Presencial) – 
COMPEL. OBJETO: Aquisição de 26.000 (vinte e seis mil) 
cestas natalinas e 104.000 (cento e quatro mil) quilos de 
frango a serem distribuídas às famílias carentes 
cadastradas pelo Serviço Social da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município de Camaçari, Bahia.  
Vencedora do Lote 02. Valor Global:R$514.540,00 
(quinhentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Projeto/Atividade: 
4075; Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00; Fonte: 
0001.000-0. DATA DA ASSINATURA: 09 de dezembro de 
2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 
Processo Administrativo Nº 15209/2013; OBJETO: 
Prestação de serviços financeiros e outras avenças, pelo 
qual o Município de Camaçari concede exclusividade no 
gerenciamento de seus serviços bancários; VALOR BRUTO 
R$ 10.246.277,01 (dez milhões, duzentos e quarenta e 
seis mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo); 
Valor Líquido R$ 8.260.318,88 (oito milhões, duzentos e 
sessenta mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e oito 
c e n t a v o s ) ;  R e c e i t a  O r ç a m e n t á r i a   
4 . 1 .9 .9 .0 .99 . . 02 .00 .00 .0 .1 .00 .000 ;  DATA DA 
ASSINATURA: 11 de Dezembro de 2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS – PREFEITO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
179/2013. CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA 
QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 093/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
diversos, destinados à Secretaria da Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05.VALOR GLOBAL: 
R$ 303.850,00 (trezentos e três mil e oitocentos e 
cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
173/2013. CONTRATADA: DIVIMED COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .  PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 120/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de sondas (aspiração, 
traqueal e retal), destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 

conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09 e 10. VALOR GLOBAL: R$ 17.365,00 (dezessete 
mil trezentos e sessenta e cinco reais). DATA DA 
ASSINATURA: 06/12/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
181/2013. CONTRATADA: ONCOEXO DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMAMENTOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 152/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Vencedora do lote 01. 
VALOR GLOBAL: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
182/2013. CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA 
RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
152/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 02 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 80.250,00 (oitenta mil duzentos e cinqüenta 
reais). DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. VITAL 
SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
183/2013. CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
152/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de medicamentos diversos, destinados à 
Secretaria de Saúde - SESAU, para futuras contratações, de 
acordo com a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Vencedora dos lotes 03 e 05. VALOR 
GLOBAL: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.
 

EXTRATO DE NOVAÇÃO CONTRATUAL
                                                                                                                                    
Processo Administrativo nº: 15209/2013
Espécie: Dispensa de Licitação para Contratação de 
Prestação de Serviços Financeiros e outras avenças 
(Novação Contratual)                    

Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objeto: Novação do Contrato pactuado entre o Município de 
Camaçari/BA e a Caixa Econômica Federal, objetivando a 
prestação de serviços financeiros e outras avenças, pelo 
qual o município concede exclusividade nos seus serviços 
bancários, centralizando e processando créditos 
provenientes de 100% (cem por cento) da folha de 
pagamento abrangendo servidores ativos, inativos, 
pensionistas, não efetivos, estagiários ou qualquer outra 
pessoa que venha a manter vínculo de remuneração; 
centralizar e manter na Caixa a arrecadação de todos os 
tributos, multas, taxas, impostos e movimentação financeira 
de todas as contas correntes, inclusive do sistema de caixa 
único, se houver, recursos provenientes de transferências 
legais e constitucionais, bem como de convênios a serem 
assinados com quaisquer órgãos governamentais, 
pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem como 
de quaisquer pagamentos ou transferências de recursos 
financeiros a entes públicos ou privados, Fundos do Poder 
Executivo Municipal, aplicação das disponibilidades 
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financeiras de caixa, bem como dos recursos dos Fundos de 
qualquer natureza; contratar a Caixa quando houver 
demanda de serviços Previdenciários; indicar a Caixa como 
domicílio bancário de todos os convênios contratados com a 
União, através dos Ministérios, Estados e Municípios; 
manter centralizado na Caixa a movimentação e aplicações 
financeiras dos recursos do FPM - Fundo de Participação 
dos Municípios, ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, IPI - Imposto sobre Produtos 
Industrializados, TIP - Taxa de Iluminação Pública, COSIP - 
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, IR - 
Imposto de Renda, Royalties, CIDE - Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico, CFEM - Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, com 
transferência em D+1 de outra instituição financeira para a 
Caixa, dos recursos que por disposição legal ou contratual 
não possam vir diretamente da União, Estados ou Município 
e sem caráter de exclusividade, a concessão de crédito aos 
servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da 
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA e órgãos da 
Administração Direta e Indireta, mediante consignação em 
folha de pagamento; priorizar a Caixa quanto à aplicação 
dos novos recursos do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS).                                           

Amparo Legal: art. 24, inciso VIII da Lei 8.666/93. 

Valor: R$ 10.246.277,01 (dez milhões, duzentos e quarenta 
e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo) 
bruto – R$ 8.260.318,88 (oito milhões, duzentos e sessenta 
mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) 
líquido, á vista.

Data do Parecer Jurídico: 21/08/2013.

Vigência: 60 meses a contar da republicação do extrato da 
novação contratual

Camaçari, 11/12/2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

CAMILO PINTO E SILVA
Secretário da Fazenda

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADA a 
sessão do PREGÃO N.º 137/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE, cujo objeto é Aquisição de foco cirúrgico e 
foco auxiliar ginecológico, para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento do Gravatá do Município de Camaçari, 
09/12/2013. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – Pregoeiro da 
COSEL/SAÚDE.

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 204/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 

 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 14/01/2014, às 09h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã. – 

Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 194/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preço de material odontológico (escova 
e creme dental, algodão e sugador), para atender as 
Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município. Abertura: 15/01/2014, às 

0 9 : 0 0 h .  E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  www.compras .  
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda 
Carmen Pinto de Sá – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 211/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de coletor de 
urina, para atender as Unidades de Saúde do Município. 
Abertura: 21/01/2014, às 09h00. Edital/Informações: 

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6655. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 219/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, parafuturas contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.  Abertura:22/01/2014, às 09h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

 
PREGÃO N.º 209/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços de hipoclorito de sódio, 
destinado à Secretaria da Saúde - SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal. Abertura: 17/01/2014, 

às 09h00. Edi tal / Informações: www.compras. 
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio 
Cavalcante Pavã – Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 190/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE- 
Objeto: Registro de Preço de material odontológico (pinça, 
sonda, cabo para espelho, espelho bucal e bandeja), para 
atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município. de acordo com 
a conveniência e necessidade da Administração Pública 
Munic ipal .  Abertura:  14/01/2014,  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 220/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços de capim e ração, para atender 
ao Centro de Controle de Zoonoses do município de 
Camaçari-BA. Abertura: 20/01/2014, às 09h00. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 222/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de preços para aquisição de saco plástico 
de lixo infectante, para atender as necessidades da rede de 
saúde do município de Camaçari, para futuras contratações, 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Abertura: 20/01/2014, às 

13h30min.  Edi ta l / Informações:  www.compras. 
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Maria Santos 
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Correia – Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 185/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de retosigmoidoscópio, para atender a 
Policlínica de Especialidades do Centro do município de 
Camaçari-BA. Abertura: 16/01/2014, às 09:00h. 

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

PREGÃO N.º 199/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
M u n i c i p a l .  A b e r t u r a :  2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 ,  à s  0 9 h .  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 218/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
M u n i c i p a l .  A b e r t u r a :  2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 ,  à s  0 9 h .  

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Marco Aurélio Cavalcante Pavã – 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 216/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
- Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinado à Secretaria da Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Abertura: 27/01/2014, às 09h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Christian Moraes Pinheiro – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À LINE MED COMERCIAL EIRELI.
Proc. nº 1261/2013 
Notificamos o licitante a comparecer junto à Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores - COPEC, num prazo máximo de 03 (dias) 
úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo Administrativo n.º 1261/2013 e posteriormente 
apresentar defesa por escrito num prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de vistas ao processo. 
Camaçari, 12 de dezembro de 2013. Ana Paula Souza Silva 
- Presidente da Comissão Central Permanente de Cadastro 
e Avaliação de Fornecedores – COPEC 

EXTRATOS DE TERMOS 
ADITIVOS E CONTRATOS 

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 759/2007; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Sr. Antonio de Lisboa Figueiredo 
Lucena; Do Objeto: Alteração das Clausulas Segunda e 
Terceira  instrumento original; Prazo : por força do presente 
termo aditivo, a data prevista para encerramento do 

contrato original, prevista no quinto termo aditivo,  previsto 
no quinto Termo aditivo que é de 03 de dezembro de 2013, 
passara a ser de 03 de dezembro de 2014.; Do Preço:  
considerando a prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda do presente termo aditivo, o valor global 
proporcional, estipulado para o referido instrumento que é 
de R$ 12.000,00 (doze  mil  reais), permanecendo sem 
sofrer alteração em relação ao Quinto Termo Aditivo. O 
valor mensal ajustado para a locação do imóvel, constante 
do parágrafo primeiro da clausula terceira, do  quinto Termo 
Aditivo ao contrato original, que é de R$ 1.000,00 (hum  mil  
reais), permanecem sem sofrer alteração. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos anteriores, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 03/12/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 036/2005; Contratante: Município de 
Camaçari-SESAU; Contratada: Sra. Maria Menezes 
Coutinho Oliveira ; Do Objeto: Alterar a  Cláusula 
Segunda do prazo do  instrumento original; Prazo : 
prorrogação de prazo será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de assinatura do presente termo aditivo.; Do Preço:  
Em virtude da prorrogação de prazo contida na clausula 
segunda deste oitavo  termo aditivo, ficam mantidos- sem 
alteração – o valor global proporcional, atualmente 
estipulado para o referido negocio jurídico que é de R$ 
12.622,68 (doze mil  e seiscentos e vinte e dois reais e 
sessenta e oito centavos), bem assim o atual  valor mensal, 
que é de R$ 1.051,89 (um  mil  cinquenta e um reais e 
oitenta e nove centavos), permanecem sem sofrer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Contrato original ; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores,  não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 06/12/2013; Vital Sampaio Neto 
– Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001; CONTRATO Nª 
060/2012.;CONTRATADA: LN CONSTRUTORA 
LTDA.;OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE    MANUTENÇÃO   DE  PINTURA EM 
PRÉDIOS PÚBLICOS. REFERENTE: PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO. Na “CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO”, do 
Contrato Nº 060/2012, onde se lê: compreendido de 
Julho/2011 à Março/2013, se lê: compreendido de 
Julho/2011 à Fevereiro/2013. CAMAÇARI, 24 DE 
SETEMBRO DE 2013.ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS-Prefeito do Município de Camaçari.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001-CONTRATO Nª 
336/2010.CONTRATADA: SANTACRUZ ENGENHARIA 
LTDA.OBJETO DO CONTRATO :  REFORMA E  
MELHORAMENTO  DE  CAMPOS  PÚBLICOS  DE 
FUTEBOL.REFERENTE: TERCEIRO TERMO ADITIVO. 
No preâmbulo do Terceiro Termo Aditivo, do Contrato Nº 
336/2010, onde se lê: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº336/2010, se lê: QUARTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº336/2010. CAMAÇARI, 30 DE JULHO DE 2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS-Prefeito do 
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Município de Camaçari.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001-CONTRATO Nª 
236/2012.CONTRATADA: FBS CONSTRUÇÕES CIVIL E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA.OBJETO DO CONTRATO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM. REFERENTE:  TERCEIRO TERMO 
ADITIVO,  No parágrafo Primeiro da clausula Segunda – do 
preço, incluir nova Planilha do 3º Termo Aditivo, corrigida, 
devido a divergência no valor total contratado do lote I 
onde constava o valor de R$ 36.222.082,07, passara para 
R$ 34.208.044,85. CAMAÇARI, 03 DE DEZEMBRO DE 
2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS-Prefeito do 
Município de Camaçari.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. DO OBJETO DO CONTRATO-O presente 
CONTRATO tem por objeto a prestação, pela CAIXA, dos 
seguintes serviços à CONTRATANTE:Em caráter de 
exclusividade; -Centralização e processamento de créditos 
provenientes de 100% (cem por cento) da folha de 
pagamento gerada pelo Município, que hoje representam 
8.389 servidores, abrangendo servidores ativos, inativos, 
pensionistas e não efetivos lançados em contas salário 
individuais na CAIXA, além de créditos em favor de 
estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou 
venha a manter o vinculo de remuneração com a 
CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, 
subsidio, proventos e pensões ou bolsa estágio, 
denominados, doravante, para efeito deste instrumento, 
CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito 
na conta corrente do Município. -Centralização e 
manutenção na CAIXA da arrecadação e/ou cobrança 
bancário do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, 
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, TLF – 
Taxa de Licença para Funcionamento, multas de trânsito e 
demais tributos municipais cobrados pelo MUNICÍPIO.-
Centralização e processamento da receita municipal, e da 
movimentação financeira de todas as contas correntes, 
inclusive da Conta Única do MUNICÍPIO.-Centralização e 
movimentação financeira do MUNICÍPIO. -Centralização e 
processamento das movimentações financeiras de 
pagamento a credores, incluindo fornecedores, por meio de 
crédito em conta na CAIXA.f)Centralização e 
processamento de todas as movimentações financeiras 
dos Fundos do Poder Executivo Municipal, a qualquer titulo, 
exceto os recursos oriundos de convênios e/ou contratos 
com obrigatoriedade de movimentação em outra instituição 
financeira, por força de lei ou exigência do órgão 
repassador.-Aplicação das disponibilidades financeiras de 
caixa do MUNICÍPIO, bem como dos recursos dos Fundos 
a que alude à alínea ;-Centralização e manutenção na 
CAIXA da arrecadação e/ou cobrança bancária de todos os 
tributos cobrados pelo MUNICÍPIO.i)Centralização e 
manutenção na CAIXA do produto de arrecadação, através 
de cobrança bancária, de todos os tributos cobrados pelo 
MUNICÍPIO e pelas Autarquias, inclusive quando 
arrecadados em outras Instituições Financeiras ou 
tesouraria própria.-Contratar a CAIXA quando houver 
demanda de Serviços Previdenciários tais como, avaliação 
atuarial, assessoria técnico-jurídica previdenciária, 
recadastramento do servidor público entre outros, caso 

esta apresentem características semelhantes com o 
mercado.-Indicar a CAIXA como domicilio bancário de 
todos os convênios contratados com a União, através dos 
ministérios, Estados e Municípios, excetuando-se os casos 
em que haja previsão legal ou judicial.-Manter centralizado 
na CAIXA, pelo prazo do contrato, a movimentação e 
aplicações financeiras dos recursos do FPM – fundo de 
Participação dos Municípios, ICMS – Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados, TIP – Taxa de Iluminação 
Pública, COSIP – Contribuição para Custeio da Iluminação 
Pública, Imposto de Renda, Royalties, CIDE – Contribuição 
de Intervenção no Domicilio Econômico, CFEM – 
compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais, CFURH – Compensação Financeira pela 
Utilização de Recursos Hídricos, com transferência em D+1 
de outra instituição financeira para a CAIXA, dos recursos 
que por disposição legal ou contratual não possam vir 
diretamente da União, estado ou município.   I-Sem caráter 
de exclusividade:-Concessão de créditos aos servidores 
ativos e inativos, pensionistas e estagiários da Prefeitura 
Municipal de Camaçari/BA o órgãos da Administração 
Direta e Indireta, mediante consignação em folha de 
pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos 
regulamentares de ordem interna da CAIXA, com 
prioridade de averbação da prestação consignada para a 
CAIXA, em relação aos descontos facultativos.-Para os 
clientes que contratarem empréstimos em consignação, o 
credito deverá ser efetuado na conta corrente na qual 
recebem o credito de salário. Será realizado termo aditivo 
ao convênio de consignação, onde o prazo máximo de 
contratação e renovação será ampliado para 120 meses.-
Centralização na CAIXA dos depósitos judiciais de 
processos de qualquer natureza, nos casos em que o 
MUNICÍPIO possua autonomia na definição do banco 
depositário.-Priorizar a CAIXA quanto à aplicação dos 
novos recursos do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) inclusive com o compromisso de efetuar consulta 
prévia, observando-se, no entanto, a política de 
investimento do RPPS do município de Camaçari/BA, com 
base na resolução 3.922 do CMN, de 25/11/2010.-Fica 
designada pela CAIXA a Ag. Camaçari/BA (nº 1051), 
localizada na Avenida Radial B, 136, Centro, Camaçari/BA, 
como estrutura organizacional. -CLÁUSULA SEGUNDA – 
DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. -A prestação de 
serviços consubstanciada no presente instrumento foi 
objeto de dispensa de licitação, de acordo com o disposto 
no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, conforme 
Processo de Dispensa nº 15209/2013, publicada no Diário 
Oficial do Município em 13/09/2013, a que se vincula este 
C O N T R A T O .  –  D A S  C O M P E T Ê N C I A S  E  
RESPONSABILIDADES DA CAIXA. - Prestar os serviços 
l istados na Cláusula Primeira; - Entregar ao 
servidor/empregado público, no ato da abertura da conta 
bancaria, documento que registre o código numérico do 
BANCO.- Manter sistemas operacionais e de informática 
capazes de prover os serviços contratados; -Fornecer a 
CONTRATANTE as informações necessárias de 
acompanhamento de suas movimentações financeiras; -
Efetivar os créditos de salário dos servidores/empregados 
públicos da CONTRATANTE, por meio de conta Salário. - 
Estabelecer, juntamente à CONTRATANTE, os casos de 
isenções/descontos e cobrança de tarifas, bem como seu 
prazo de validade, excetuados os casos de isenções legais. 
-Isenção total de tarifas para pagamento a fornecedores. -
Concessão de desconto de 22,45% nas tarifas da cobrança 
bancária (SIGCB), onde o município realiza a arrecadação 
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dos tributos municipais, aplicados sobre a tabela de tarifas 
vigentes à época.  – DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE -Demandar à CAIXA a abertura de Conta 
Salário (Conta de Registro de Controle de Fluxo de 
Recursos) para os servidores/empregados públicos 
vinculados, de forma a permitir a efetivação dos créditos de 
salário, conforme previsto na Resolução CMN 3.402/06.-
Disponibilizar banco de dados dos servidores/empregados 
públicos vinculados, contendo todas as informações 
cadastrais necessárias à abertura das contas salário, em 
leiaute fornecido pela CAIXA; -Encaminhar para 
processamento na CAIXA  arquivo de pagamento de 
salários, observando o percentual contratado de créditos 
provenientes da folha de pagamento, descrito na alínea “a”, 
inciso “I”, da Cláusula Primeira deste CONTRATO.- Dar 
preferência à CAIXA na prestação de serviços não 
previstos neste instrumento, em termos específicos a 
serem pactuados e formalizar consulta prévia a CAIXA.-
Permitir o acesso de empregados, prestadores de serviços 
ou prepostos da CAIXA às suas dependências, para 
execução de atividades relativas ao objeto da contratação, 
após devidamente autorizados; -Considerando o caráter de 
exc lus iv idade dos  serv iços  menc ionados ,  a  
CONTRATANTE compromete-se a, no prazo de 15 dias 
(quinze dias), a contar do inicio da vigência deste 
instrumento, promover a completa transferência para a 
CAIXA. - Assegurar à CAIXA o direito exclusivo de instalar 
unidades (Agências, postos ou terminais de auto-
atendimento) bem como seus Correspondentes Bancários 
e representantes, a titulo de cessão sem ônus, em espaços 
próprios ou de seus órgãos vinculados, devendo a 
CONTRATANTE indicar e colocar à disposição da CAIXA.- 
Não permitir a substituição de unidades e/ou máquinas de 
auto-atendimento da CAIXA que tenham sido instaladas em 
áreas, por ela ou por seus órgãos cedidos, por unidades de 
outras instituições financeiras, bem como se comprometem 
a não permitir a presença de outras instituições financeiras, 
seus Correspondentes Bancários ou representantes, nos 
imóveis públicos ou provados de que tenha o domínio ou 
posse, ainda que indireta, durante a vigência do presente 
contrato. Quando for verificada a impossibilidade de 
cumprimento das obrigações estabelecidas no presente 
CONTRATO, apresentar proposta de substituição de 
contrapartida, cuja avaliação e definição de sua suficiência 
serão realizadas pela CAIXA. -Assumir integral 
responsabilidade, na forma da lei e perante aos órgãos 
fiscalizadores, pela observância às regras aplicáveis ao 
presente CONTRATO. -Manter na CAIXA, no mínimo, 
saldo médio em poupança no valor de R$ 9.801.396,00 
(Nove milhões oitocentos e um mil trezentos e noventa seis 
reais). -Manter na CAIXA, no mínimo, saldo médio no valor 
de R$ 123.634.959,33 (Cento e vinte três milhões, 
seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e 
nove reais e trinta e três centavos), referentes ao fluxo de 
caixa da Prefeitura e de seus anuentes de forma abaixo: - 
CDB: R$ 19.334.959,33 (dezenove milhões trezentos e 
trinta e quatro mil novecentos e cinqüenta e nove reais e 
trinta e três centavos). - FI Prático: 37.300.000,00 (trinta e 
sete milhões e trezentos mil reais). -FI IMAB TP RF, FI BR 
TIT PUB, FI BR IRF-M 1, FIC NBR IMA-B, FI BR IMAB 
TPRF, FI BR IMA-B 5, FI BR IMA GERAL, FI BRASIL DI, 
BRASIL IMAB 5+ ou qualquer outro fundo que atenda a 
legislação: R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de 
reais) aplicados pelo Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais, observada a política de 
investimentos do instituto e Resolução 3.922 do CMN. - 
Manter na CAIXA, no mínimo, saldo médio no valor total de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas contas correntes PJ 
e depósitos entidades públicas, oriundos do movimento 
financeiro da Prefeitura e seus Anuentes, a partir da 
assinatura do contrato.- – DAS ADEQUAÇÕES DE 
SISTEMAS E PROCESSOS - A CONTRATANTE e a CAIXA 
comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes 
necessários em seus respectivos sistemas de 
processamento de dados, observando os leiautes pré-
estabelecidos pela FEBRABAN (Federação Brasileira de 
Bancos), nos padrões CNAB 150 ou 240, para o fiel 
cumprimento das obrigações ora assumidas, com vistas a 
viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões 
de dados e a manutenção de controles, de modo a permitir 
que as partes possam, a qualquer tempo, verificar o integral 
cumprimento do estabelecido neste instrumento. -– DA 
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS-A 
remuneração devida à CAIXA pela prestação de serviços 
descritos na Cláusula Primeira consta na Tabela de Tarifas 
CAIXA, sendo firmado contrato especifico para cada 
modalidade de prestação de serviço, fixando condições e 
valores, observando as normas bancárias. -Parágrafo 
Primeiro – As despesas com a execução deste 
CONTRATO, para o exercício corrente, serão previstas em 
dotação orçamentária própria da CONTRATANTE, 
autorizadas na Lei Orçamentária anual; as despesas a 
serem executadas nos exercícios seguintes, serão 
supridas nos orçamentos de exercícios futuros. -Parágrafo 
Segundo – A remuneração a que se refere esta cláusula 
será paga pela CONTRATANTE até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente à prestação desses serviços, mediante 
apresentação de demonstrativo de efetivação no período 
vencido pela CAIXA. -Parágrafo Terceiro – O não 
cumprimento da obrigação na data prevista no parágrafo 
anterior sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento  à 
CAIXA, de multa de 2% (dois por cento), atualização 
monetária de 1/30 (um trinta avos) por dia de atraso, 
calculada com base na taxa SELIC utilizando-se, para 
tanto, a taxa mensal vigente no dia do pagamento efetivo, 
além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração. -– DA REMUNERAÇÃO À CONTRATANTE -
NOVAÇÃO CONTRATUAL: -Em razão dos termos 
ajustados no presente CONTRATO, a CAIXA e a 
CONTRATANTE estabelecem, pelo direito de exploração 
dos serviços objetos deste contrato, o valor total do contrato 
em R$ 10.246.277,01 (dez milhões, duzentos e quarenta e 
seis mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo). - 
Parágrafo Primeiro – Da quantia acima o valor de R$ 
1.985.958,13 (hum milhão, novecentos e oitenta e cinco 
mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e treze centavos), 
correspondente à devolução à CAIXA, por força da 
renegociação  rescisão antecipada do Contrato de 
Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças 
ass inado  em 21 /12 /2009 ,  que  se  ex t i ngue  
antecipadamente com a formalização do presente 
instrumento, será retido pela CAIXA no ato da liberação dos 
recursos relativos à primeira parcela do desembolso. -
Parágrafo Segundo – Desta forma, a CAIXA efetuará o 
desembolso liquido no valor nominal de R$ 8.260.318,88 
(oito milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e dezoito 
reais e oitenta e oito centavos), em moeda corrente 
nacional, mediante crédito em conta corrente na CAIXA, 
indicada pela Contratante de número 001-9, operação 006, 
na agência 1051, conforme cronograma de desembolsos 
abaixo indicado: -Mês de vigência do contrato V a l o r  
nominal limitado a 1º  R$ 8.260.318,88 - Paragrafo 
Terceiro – Os valores, referentes à parcela única , ou, 
primeira parcela quando desembolso parcelado, serão 
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creditados em até 10 (dez) dias úteis após a comprovação 
da publicação da dispensa de licitação e do extrato do 
presente CONTRATO na Imprensa Oficial. -– DO NÃO 
EXERCÍCIO DE DIREITOS -O não exercício, por qualquer 
das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não 
representará renúncia nem impedirá o exercício futuro do 
direito. -CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ATO 
ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO - A CONTRATANTE 
fica obrigada a ressarcir a CAIXA o equivalente ao valor pro-
rata temporis a que se refere a Cláusula Sétima atualizado 
pela variação da taxa SELIC, ou outro índice que venha a 
sucedê-la, na hipótese de, por ato administrativo (ato de 
império), o presente CONTRATO perder seu objeto ou se, 
em decorrência da prática de tal ato administrativo, o objeto 
se tornar de impossível cumprimento pela CAIXA. -– DA 
VIGÊNCIA -O presente CONTRATO é firmado com prazo 
de vigência de 60 (sessenta meses) a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado em até 12 (doze) 
meses, atendidas as condições do §4º, do artigo 57, da Lei 
Federal  nº 8.666/93. -– DA ADEQUAÇÃO E 
REPACTUAÇÃO. -O presente CONTRATO é celebrado em 
caráter irretratável e irrevogável, devendo ser adequado 
mediante celebração de termo aditivo, nas hipóteses 
prevista em lei, em especial, nos casos de desequilíbrio 
econômico-financeiro do pacto inicial gerado pelo não 
cumprimento, pela CONTRATANTE, das obrigações 
assumidas neste instrumento. -– DA PUBLICAÇÃO. A 
CONTRATANTE obriga-se a providenciar a publicação do 
extrato deste CONTRATO e seus eventuais Termos de 
Aditivos na Imprensa Oficial, em atendimento à exigência 
do artigo 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8666/93, 
para os fins de validade e eficácia do instrumento. - – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS -Este CONTRATO representa 
todo o entendimento havido entre as partes sobre o seu 
objeto. Quaisquer alterações somente serão reconhecidas 
pelas partes se formalizadas por termo de aditamento 
especifico escrito e firmado pelas partes. -Parágrafo 
Primeiro – As partes deverão envidar seus melhores 
esforços para resolver amigavelmente as questões e 
divergências surgidas na execução deste CONTRATO.-
Camaçari/BA, 11 de dezembro de 2013. -LUIZ ANTONIO 
DE SOUZA-Caixa Econômica Federal- ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS-Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N.º 525/2011; 
Contratante: Município de Camaçari; Contratada: 
Empresa Sativa Engenharia Ltda.; Do Objeto: Alterar o 
caput da Clausula Terceira e da Clausula Setima do 
instrumento original ; Prazo : por força do presente termo 
aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original, que é de 09 de dezembro de 2013, passara a ser de 
08 de dezembro de 2015;Do Preço: em virtude do contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado,   e considerando a prorrogação de prazo 
contida na clausula segunda  do presente termo aditivo, o 
valor global  proporcional, estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 16.886.604,71 (dezesseis  milhão 
oitocentos e oitenta e seis  mil   e seiscentos e quatro reais e 
setenta centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na Cláusula Terceira do Contrato original;Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário,   
não modificadas por este Instrumento;Assinatura: 
05/12/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

EXTRATO DO STT

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 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 017/2013, para 
contratação de empresa especializada em manutenção e 
recarga de extintores de incêndio, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e Transporte 
do município de Camaçari(BA) – STT. Contratado: NOVAES 
PANOSSO COMÉCIO DE EXTINTORES LTDA (GALEGO 
EXTINTORES). Valor: R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco 
reais). Fundamentada no artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93. 
Data da Homologação: 12 de Dezembro de 2013. 
Camaçari(BA), 12 de dezembro de 2013. Ana Maura 
Bezerra – Presidente da COPEL.

EXTRATOS DA LIMPEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
017/2012 de Fornecimento parcelado de Materiais de 
Limpeza, com base no Pregão Presencial nº. 012/2012 
CONTRATADA: A Bahiana Embalagens Ltda; OBJETO: A 
prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) 
meses, nos termos da Cláusula Décima do contrato base, 
consoante Inciso III, § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93; 
Assinatura: 21/11/2013 - Alfredo Ernesto de Andrade – 
Diretor Presidente.

CONTRATO Nº. 016/2013, CONVITE nº. 013/2013, 

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO: Prestação de 

Serviços de Corte e Poda de Árvore, com Bota Fora, 

projeto Camaçari Mais Limpa; CONTRATADA: PURO 

VERDE Serviços de Jardinagem e Paisagismo Ltda-Me. 

VALOR GLOBAL: R$ 75.300,00. PRAZO: 03 (três) 

meses. VIGÊNCIA: 01/11/13 a 31/01/14. Alfredo Ernesto 

de Andrade – Diretor Presidente.
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