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DECRETO Nº 6816/2017 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a criação, objetivos, 
atribuições, composição e estrutura do 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal – 
GGIMC, do Município de Camaçari, revoga 
os Decretos ns° 4.573, de 11 de fevereiro de 
2008, e 6.048, de 18 de agosto de 2015, e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições e, com fulcro no artigo 94, inciso II, da 
Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o poder-dever constitucional do 
Executivo Municipal e, a necessidade de uma atuação 
permanente e preventiva nas ações de segurança 
pública, para a prevenção, controle e redução da 
criminalidade, que ponham em risco a segurança, o bem-
estar e a vida dos munícipes;

CONSIDERANDO a decisão do Executivo Municipal, de 
estabelecer uma Política Pública eficaz, de integração 
dos diversos órgãos da Administração Municipal, para 
que, por meio da análise diagnóstica e sistemática dos 
crimes, suas causas, seus fatores de risco e suas 
consequências, venha a estabelecer e promover, através 
da mobilização potencializada da cooperação destes 
órgãos, processos e abordagens que sejam capazes de 
entender, minimizar e superar, as causas dos crimes e 
consequentemente sua ocorrência, de modo qualificado 
e adequado ao contexto local específico;

CONSIDERANDO o compromisso da Administração 
Pública Municipal de envidar todos os esforços para 
promover a inclusão da sua população no exercício da 
cidadania plena, pelo estímulo entre as múltiplas formas 
de solidariedade, vivências e ações educativas, capazes 
de reverter o quadro de violência e desigualdades sociais 
existentes no município,

DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Gabinete de Gestão Integrada do 
Município de Camaçari – GGIMC, órgão colegiado de 
deliberação e coordenação do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, 
vinculado ao Gabinete do Vice-Prefeito, que tem como 
objetivos coordenar e promover ações de articulação e 
integração entre os órgãos municipais, estaduais e 
federais, visando reduzir os índices de violência, 
mobilizar órgãos ainda que de outro Poder Público, na 
prevenção de situações que representem risco imediato, 
iminente ou futuro, bem como, acompanhar e mento de 
diagnósticos e análise de dados das ocorrências no 
âmbito do Município.

Art. 2º - São atribuições do GGIMC:
I. diligenciar e cobrar eficácia na comunicação entre os 
órgãos que o compõe, apoiando suas atividades com fins 
de prevenção e redução da violência e criminalidade;

II. compatibilizar a atuação e a integração operacional 
dos órgãos municipais, estaduais e federais, respeitando 
suas competências e atribuições;

III. propor, planejar, coordenar, acompanhar e fiscalizar 
implementação das ações integradas de segurança, 
objetivos do PRONASCI, no âmbito municipal;

IV. padronizar e aperfeiçoar os procedimentos 
administrativos e operacionais adotados para as ações e 
seus demandantes internos e externos;

V. avaliar em conjunto com a Secretaria da Fazenda e o 
representante da Secretaria mais afeta à área onde 
serão aplicados os recursos oriundos do Programa e de 
parcerias, considerando prazos e demais critérios 
adotados, exarando pareceres fundamentados para 
análises e aprovações do Vice-Prefeito, Secretário 
Executivo do Programa, e da Secretaria Executiva do 
PRONASCI;

VI. contribuir para a formulação e criação de leis e 
decretos pertinentes aos assuntos a que se propõe, 
analisando-os de forma integrada;

VII. promover estudos sobre as condições de segurança 
do Município, em articulação com os órgãos 
competentes;

VIII. estimular a mobilização comunitária e promover a 
realização de campanhas educativas sobre o GGIMC;

IX.orientar na captação de recursos com órgãos e 
entidades, públicos e privados, afim de prover os meios 
necessários para o atendimento de seus objetivos;

X. exercer outras atividades inerentes as atividades do 
GGIMC.

DECRETOS



Parágrafo único – Para o alcance do objetivo a que se 
refere o Artigo 2º, deste Decreto, o GGIMC priorizará a 
implantação, dentre outros, de projetos que visem, em 
especial:

I. a inclusão dos jovens em situação de risco ou 
infracional, nas políticas sociais do governo;

II. a promoção dos direitos humanos, considerando as 
questões relacionadas a gênero, etnia, raça, orientação 
sexual e diversidade cultural.

Art. 4º O GGIMC vincula-se ao Gabinete do Vice Prefeito 
e terá a seguinte composição

I - o Vice Prefeito, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Educação do 
Município - SEDUC;

III - um representante da Secretaria de Cultura - SECULT;

IV - um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES;

V - um representante da Secretaria de Saúde do 
Município - SESAU;

VI - um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SEDUR;

VII - um representante da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP;

VIII - um representante da Secretaria de Infraestrutura e 
Habitação - SEINFRA;

IX – um representante da Secretaria de Esporte e Lazer e 
Juventude – SEJUV;

X - um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – SEDEC;

XI – um representante do Corpo de Bombeiros localizado 
no município de Camaçari;

XII – um representante do 12º Batalhão da Polícia Militar;

XIII – um representante da 59ª CIA da Polícia Militar;

XIV – um representante da 18ª Delegacia de Polícia Civil 
de Camaçari;

XV – um representante da 26ª Delegacia de Polícia Civil 
de Vila de Abrantes;

XVI – um representante da Delegacia da Mulher de 
Camaçari;

XVII – um representante da 10ª Promotoria de Justiça de 
Camaçari – Ministério Público Estadual;

XVIII – um representante da 03ª Promotoria de Justiça de 
Camaçari.

§1° O GGIMC contará com uma Secretaria Executiva, a 
ser exercida pelo Vice Prefeito do Município de 
Camaçari.

§2º Os membros, titulares e suplentes, do GGIMC serão 
nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal.

§3° Os membros relacionados nos incisos I a X, não 
possuirão suplentes, devendo comparecer às reuniões 
ordinárias do GGIMC, que em condições normais, reunir-
se-á mensalmente sempre na terceira quarta-feira do 
mês, às 14h, em local a ser comunicado com 72h de 
antecedência, e, extraordinariamente, por convocação 
do seu Presidente, devendo ser lavradas atas de suas 
reuniões.

§4° Os suplentes dos membros relacionados nos incisos 
XI a XVIII, serão indicados pelas Instituições da qual 
fazem parte.

§5º Na falta ou impedimento legal do Presidente, a 
Presidência caberá aos titulares das Secretarias do 
Município, obedecida a ordem estabelecida neste artigo.

§6° Os membros da GGIMC tomarão posse perante o 
Presidente na primeira reunião que se realizar após as 
respectivas nomeações.

Art. 5º A GGIMC não terá quadro de pessoal próprio, 
utilizando-se do quadro de pessoal do Gabinete do Vice 
Prefeito, ou em caso de necessidade, será solicitado à 
disposição, servidores de quaisquer órgãos do 
Município, pelo Presidente do Colegiado, pelo tempo 
necessário para a execução do Serviço e/ou atividade 
especial.

Paragráfo único - Os membros do colegiado do GGIMC 
prestarão serviços gratuitos e voluntários, considerado 
de alta relevância, não fazendo jus a qualquer tipo de 
gratificação ou remuneração especial.

Art. 6º Os membros do GGIMCC terão noventa dias, a 
contar da nomeação, para alterar o regimento interno, 
que será homologado por Decreto do Chefe do 
Executivo.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação e revoga o Decretos n.º 4.573, de 11 de 
fevereiro de 2008, e o Decreto n°  6.048, de 18 agosto de 
2015, além de quaisquer outras disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 15 DE DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
    

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. 2822/2017.

R E S O L V E

Conceder ao servidor OLIVIA TELES DE SÁ, cadastro 
n.°  61510, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria de Educação-
SEDUC, Licença sem Vencimentos pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
    

                                                       
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. 
2956/2017.

R E S O L V E

Conceder ao servidor FRANCISCO OS ANJOS 
FERREIRA JUNIOR, cadastro n.°  8400, ocupante 
do cargo de Guarda Municipal, lotado na Secretaria 
de Educação-SEDUC, Licença sem Vencimentos 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 
01 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE, 
ENTRE SI, CELEBRAM A LIMPEC – 
LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE PÚBLICO DE 
CAMAÇARI.

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, pessoa 
jurídica de direito privado, criada pela Lei Municipal 
n.º 078/78, com sede no Loteamento Jardim 
Limoeiro, Camaçari, Estado da Bahia, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 14.671.671/0001-99, representada 
neste ato por sua Diretora Presidente, Janete 
Aparecida de Araújo e Silva, e por outro diretor por 
ela designado, doravante designada CEDENTE, e 
do outro lado, A SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, 
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Rua Lateral de 
Dentro S/N, Jd. Limoeiro – Camaçari, Bahia, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 08.678.659/0001-03, neste ato 
representado Ilmo. Sr. Superintendente ARMANDO 
YOKOSHIRO FILHO, maior, capaz, portador do 
CPF Nº 280.956.005-63, doravante denominado 
CESSIONÁRIO, celebram entre si o presente 
Termo de Cessão de Uso de Imóvel, mediante 
cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do 
presente instrumento a cessão, a título gratuito, o 

2
direito de uso de uma área estimada de 5.798 m , do 
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imóvel pertencente à LIMPEC, localizado no 
Loteamento Jardim Limoeiro, Camaçari, Estado da 
Bahia, com a finalidade de implantar sua sede 
administrativa e operacional, utilizar-se o objeto 
presente deste, como também pátio de destinação 
de veículos apreendidos.

DO USO 

CLÁUSULA SEGUNDA - O imóvel cedido, destina-
se a uso exclusivo do CESSIONÁRIO, não 
podendo, em hipótese alguma, comercializar com 
qualquer ente público ou privado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O inadimplemento do 
disposto no caput da presente cláusula acarretará a 
automática extinção da cessão, com a consequente 
devolução do imóvel.

DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O CEDENTE obriga-se a 
transferir para o CESSIONÁRIO:

3.1. Fração ideal e exata do IMÓVEL, será 
encaminha após conclusão do levantamento 
topográfico correspondente a porção total de área 
cedida a STT – Superintendência de Transito e 
Transporte de Camaçari.

DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

CLÁUSULA QUARTA – São obrigações do 
CESSIONÁRIO 
4.1. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições 
de uso, correndo, por sua conta e responsabilidade, 
todas as despesas de conservação, manutenção, e 
outras que se fizerem necessárias no curso da 
cessão.
4.2. Efetuar os pagamentos de energia referente ao 
imóvel.
4.2.1. Obriga-se a Cessionária no prazo de até 60 
(sessenta) dias a instalar quadros de medição de 
energia junto a Concessionária Companhia de 
Energia Elétrica do Estado da Bahia – COELBA.  
4.3. Responsabilizar-se pela entrada, saída, 
segurança e vigilância dos veículos levados ao pátio 
do imóvel objeto desta cessão.
4.4 Utilizar-se exclusivamente da Portaria 2 para 
acesso ao prédio. 
4 .5 .  Qua lquer  despesa rea l izada pe lo  
CESSIONÁRIO não será objeto de ressarcimento, 
indenização ou restituição, não gerando, outrossim, 
direito de retenção do imóvel.
4.6 Responsabilizar-se pelo monitoramento da área 
objeto deste instrumento, tendo em vista que os 

serviços de segurança existentes atendem 
exclusivamente à LIMPEC em sua área respectiva.

CLÁUSULA QUINTA – O CESSIONÁRIO se 
reserva no direito de proceder adequações físicas 
no imóvel, sem prévia comunicação ao CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – A presente cessão terá 
vigência de 05 (cinco) anos, podendo ser objeto de 
prorrogação, mediante prévia anuência dos 
partícipes em termos aditivos específicos.

DA DEVOLUÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA – O CESSIONÁRIO restituirá 
o bem quando exigido por motivo de interesse 
público ou por violação das cláusulas do presente 
instrumento de cessão.

CLÁUSULA OITAVA – O CEDENTE providenciará o 
registro do presente Termo no Cartório de Registro 
de Imóveis.

FORO 

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Camaçari-
Bahia como único competente para dirimir 
quaisquer dúvidas, ações e feitos judiciais que 
acaso venham aforar relativamente a este Termo, 
com a total e expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E por assim terem acordado, justos e definidos, 
assinam o presente em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 
adiante nomeadas.

Camaçari, 22 de junho de 2017.

Janete Aparecida de Araújo e Silva 
Diretora presidente da LIMPEC

Helder Erlan Damaceno Brito Matos
Diretor Administrativo e Financeiro da LIMPEC

Armando Yokoshiro Filho
Diretor Superintendente da STT

TESTEMUNHAS:

NOME: ______________________________________

CPF: _______________________________________

NOME: ______________________________________

CPF: _______________________________________
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TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE, 
ENTRE SI, CELEBRAM A LIMPEC – 
LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI E 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
(SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS – SESP).

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, 
pessoa jurídica de direito privado, criada pela Lei 
Municipal n.º 078/78, com sede no Loteamento 
Jardim Limoeiro, Camaçari, Estado da Bahia, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 14.671.671/0001-99, 
representada neste ato por sua Diretora Presidente, 
Janete Aparecida de Araújo e Silva, e por outro 
diretor por ela designado, doravante designada 
CEDENTE, e do outro lado, o Município de 
Camaçari (Secretaria de Serviços Públicos – 
SESP),  com sede administrativa na Rua Francisco 
Drumond, S/N, Centro Administrativo. CEP. 42.800-
000 – Camaçari, Bahia, neste ato representado 
Ilmo. Sr. Secretário Sr. Armando Brigth Mançur 
Filho, maior, capaz, portador do CPF N
097.084.725-49,  doravante denominado 
CESSIONÁRIO, celebram entre si o presente 
Termo de Cessão de Uso de Imóvel, mediante 
cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do 
presente instrumento a cessão, a título gratuito, do 

2direito de uso de uma área estimada de 740,768 m , 
do imóvel pertencente à LIMPEC, localizado no 
Loteamento Jardim Limoeiro, Camaçari, Estado da 
Bahia, com a finalidade de implantar sua sede 
administrativa e operacional.

DO USO 

CLÁUSULA SEGUNDA - O imóvel cedido, destina-
se a uso exclusivo do CESSIONÁRIO, não 
podendo, em hipótese alguma, comercializar com 
qualquer ente público ou privado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O inadimplemento do 
disposto no caput da presente cláusula acarretará a 
automática extinção da cessão, com a consequente 
devolução do imóvel.

DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

CLÁUSULA TERCEIRA – O CEDENTE obriga-se a 
transferir para o CESSIONÁRIO:

 

 

º 

DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

CLÁUSULA QUARTA – São obrigações do 
CESSIONÁRIO 
4.1. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições 
de uso, correndo, por sua conta e responsabilidade, 
todas as despesas de conservação, manutenção, e 
outras que se fizerem necessárias no curso da 
cessão.
4.2. Efetuar os pagamentos de energia referente ao 
imóvel.
4.2.1. Obriga-se a Cessionária no prazo de até 60 
(sessenta) dias a instalar quadros de medição de 
energia junto a Concessionária Companhia de 
Energia Elétrica do Estado da Bahia – COELBA.  
4.3. Responsabilizar-se pela entrada, saída, 
segurança e vigilância dos veículos levados ao 
pátio do imóvel objeto desta cessão.
4.4 Utilizar-se exclusivamente da portaria para 
acesso ao prédio. 
4 .5 .  Qua lquer  despesa rea l izada pe lo  
CESSIONÁRIO não será objeto de ressarcimento, 
indenização ou restituição, não gerando, outrossim, 
direito de retenção do imóvel.
4.6 Monitorar o acesso de pessoas e veículos 
através da portaria , devendo, para tanto, contratar 
serviços de segurança e/ou vigilância, inclusive 
eletrônica, tendo em vista que os serviços de 
segurança existentes atendem exclusivamente à 
LIMPEC, de modo que não poderá a concessionária 
utilizar-se de segurança vinculado à LIMPEC.

CLÁUSULA QUINTA – O CESSIONÁRIO se 
reserva no direito de proceder adequações físicas 
no imóvel, sem prévia comunicação ao CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – A presente cessão terá 
vigência de 05 (cinco) anos, podendo ser objeto de 
prorrogação, mediante prévia anuência dos 
partícipes em termos aditivos específicos.

DA DEVOLUÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA – O CESSIONÁRIO restituirá 
o bem quando exigido por motivo de interesse 
público ou por violação das cláusulas do presente 
instrumento de cessão.

CLÁUSULA OITAVA – O CEDENTE providenciará o 
registro do presente Termo no Cartório de Registro 
de Imóveis.

FORO 

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Camaçari-
Bahia como único competente para dirimir 
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quaisquer dúvidas, ações e feitos judiciais que 
acaso venham aforar relativamente a este Termo, 
com a total e expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E por assim terem acordado, justos e definidos, 
assinam o presente em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 
adiante nomeadas.

Camaçari, 01 de dezembro de 2017.

Janete Aparecida de Araújo e Silva 
Diretora presidente da LIMPEC

Helder Erlan Damaceno Brito Matos
Diretor Administrativo e Financeiro da LIMPEC

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Prefeito de Camaçari 

Armando Brigth Mançur Filho
Secretário de Serviços Públicos 

TESTEMUNHAS:

NOME: ______________________________________

CPF: _______________________________________

NOME: ______________________________________

CPF: _______________________________________

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 195/2017. Dispensa de 
Licitação n° 019/2017. Contrato n° 014/2017. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para locação 
de 20 aparelhos de rádio portátil digital Sepura 
STP9000, composto de antena, bateria, carregador 
de mesa e estojo de couro c/ alça ou clip para atender 
às necessidades desta Superintendência, conforme 
especificações constantes em anexo.

Contratado: Kofre Representação e Comércio de 
Telecomunicações Ltda. Valor global: R$ 7.600,00 
(sete mil e seiscentos reais). Período de vigência: 02 
(dois) meses, com início na data da assinatura em 
04/12/2017; Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores.

Camaçari, 04 de Dezembro de 2017.
 

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO.
Diretor Superintendente

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2015 
D E  F O R N E C I M E N TO  D E  R E F E I Ç Õ E S ;  
CONTRATADA: AURELINA BARRETO DE 
CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO). OBJETO: 
Acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, com respaldo na Cláusula 
Décima Quarta do Contrato Base, consoante Artigo 
65, Inciso I, Alínea “b” c/c com Artigo 65, § 1° ambos 
da Lei nº 8.666/93. Em decorrência do reajuste o 
valor do acréscimo será de R$ 48.436,80 (quarenta e 
oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta 
centavos). VALOR GLOBAL: R$ 290.620,80 
(duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte reais e 
oitenta centavos). Assinatura: 01 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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