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DECRETO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

-Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01798.11.02.408.2017, 

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ROBSON RODRIGUES 
ALVES, cadastro nº. 63538, lotado (a) na Secretária de 
Governo – SEGOV, de Gestor de Políticas Públicas – 
Nível I, para Gestor de Políticas Públicas –   Nível II, com 
data retroativa a 31 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017

     ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretária da Administração                 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo

                            

HOMOLOGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado - SESAU 

Processo n.º 01461.00.01.233.2017 de 23 de agosto 
de 2017 
Decreto n.º 6.781, de 25/08/2017. 

DESPACHOS DO SR. PREFEITO: 

“O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI BAHIA, 
no uso das suas atribuições legais, lastrado no Parecer 
n.º 3132/2017 da Procuradoria Jurídica do Município, 
lavra do Procurador Dr. Pedro Jorge Villas Bôas Alfredo 
Guimarães, juntado às folhas 212 a 214, do processo 
administrativo de nº 01461.00.01.233.2017 de 23 de 
agosto de 2017 e à vista do Resultado Final apresentado 
pela Comissão Processante e publicado em 31/10/2017”. 

HOMOLOGA 

o processo seletivo simplificado conduzido através do 
Edital SESAU de n.º 002, de 29/08/2017, com a finalidade 
de contratar, temporariamente, nos termos da legislação 
municipal, servidores para a manutenção da oferta de 
atividade médica essencial ao funcionamento regular 
dos serviços de urgência e emergência dos serviços de 
saúde do Município. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Camaçari, em 16 de novembro de 2017. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

PARECER NORMATIVO Nº 005/2017

EMENTA: Parecer Normativo. Pagamento 
dos honorários advocatícios no bojo de 
acordo administrativo, via parcelamento. 
Aplicação do art. 29 da Lei Municipal n° 
1.039/2009 – Código Tributário Municipal -, 
alterada pela Lei nº 1.502/2017. Correta 
interpretação sobre o dispositivo legal.
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1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral do 
Município de Camaçari, visando uniformizar o 
entendimento da matéria no âmbito deste Município de 
Camaçari, elaborado com amparo no artigo 7°, XII e XIII, 
da Lei Municipal n. 1.443/2016, que visa definir a correta 
interpretação a se extrair do dispositivo constante do art. 
29, caput, da Lei nº 1.039/2009, alterado pela Lei nº 
1.502/2017, especificamente no que concerne ao 
pagamento de honorários e custas judiciais quando da 
celebração de acordo, via parcelamento de débitos 
constantes da dívida ativa.

Considerando o Ofício nº 519/2017, da lavra do 
Excelentíssimo Promotor Everardo José Yunes Pinheiro, 
titular da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Camaçari, Ministério Público da Bahia, no bojo do qual o 
Parquet Estadual solicita seja “expedido e publicado, 
com urgência, o decreto pelo Poder Executivo para 
regulamentar oficialmente a correta interpretação do Art. 
7º da Lei nº 1.502/2017, que determinou nova redação ao 
Art. 29, caput, da Lei nº 1.039/2009”, a elaboração do 
presente parecer visa atender à solicitação Ministerial, no 
sentido de corroborar a orientação já estabelecida no 
âmbito desta Administração Municipal, acerca da 
interpretação do art. 29 do Código Tributário Municipal, 
de sorte a conferir maior segurança aos atos 
administrativos envolvendo o tema, uma vez que deverá 
ser cumprida por todos os órgãos integrantes da 
Administração Pública Municipal.

É o breve relatório.

2. DO MÉRITO

Preliminarmente, importa destacar que a atual redação, 
nos termos acima transcritos, consiste na redação 
anteriormente vigente no Código Tributário Municipal, a 
qual foi alterada pela Lei nº 1.349/2014, que instituiu, em 
sua substituição, redação absolutamente estéril, dada a 
sua obviedade jurídica, qual seja: 

Destarte, a atual redação buscou retomar à legislação 
municipal disciplina que atenda à finalidade normativa 
contida no parcelamento do crédito tributário, qual seja, a 
promoção da regularização do Contribuinte frente aos 
órgãos públicos, de sorte a conjugar a quitação do crédito 

Estabelece o art. 29 do Código Tributário Municipal, com 
alteração conferida pela Lei nº 1.502/2017, que“ 
Qualquer crédito já ajuizado somente poderá ser 
parcelado se o requerente fizer prova da quitação das 
custas judiciais e dos honorários advocatícios”.

tributário ao pagamento das despesas processuais 
oriundas dos processo de cobrança, tais como os 
honorários advocatícios e as custas processuais.

Ressalta-se, por oportuno, que se trata regulamentação 
em perfeita harmonia com a política estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no sentido de 
resolver o problema oriundo do grande volume de ações 
de execução fiscal que abarrotam o Poder Judiciário, por 
longos anos. Isso porque, ao conjugar a quitação do 
crédito tributário ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, a Administração Pública 
possibilita, em um só ato, por fim aos correlatos 
processos judiciais de cobrança, sem que, para tanto, 
sejam necessários atos de intimação para pagamento de 
tais verbas.  

Assim, a partir de tal contexto fático-jurídico, tem-se no 
âmbito desta Administração Municipal que do texto legal 
insculpido no art. 29 da Lei nº 1.039/2009, deve ser 
extraída norma que condiciona o Contribuinte, quando da 
celebração de parcelamento do crédito inscrito em dívida 
ativa, ao pagamento das custas processuais e dos 
honorários advocatícios, sendo que estes últimos 
poderão ser parcelados conjuntamente e nos 
mesmos termos do crédito principal.

Com efeito, a interpretação ora consignada já vem sendo 
aplicada por esta Administração Municipal, como se pode 
extrair da regulamentação disposta na Lei Municipal nº 
1.494/2017, que institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal – REFIS-2017, in verbis:
Art. 5º Sobre os débitos tributários consolidados na forma 
do art. 4º desta lei serão concedidos descontos 
diferenciados, da seguinte forma: 
I - redução de 100% (cem por cento) do valor da multa e 
dos juros de mora, na hipótese de pagamento em parcela 
única;
II - redução de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da 
multa e dos juros de mora, na hipótese de pagamento em 
até 12 (doze) parcelas mensais; 
III - redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
multa e dos juros de mora, na hipótese de pagamento 
acima de 12 (doze) parcelas e até 40 (quarenta) parcelas 
mensais.
§ 1º. O contribuinte poderá parcelar em até 36 (trinta e 
seis) meses o valor consolidado no REFIS, com exclusão 
de 100% (cem por cento) dos juros e multa de mora, 
desde que ofereça garantia da dívida negociada, 
mediante seguro-garantia ou fiança bancária, 
obedecidos os termos e requisitos fixados em ato a ser 
expedido pela Secretaria da Fazenda.
(...)
§ 4º Para efeito desta lei, os honorários advocatícios 
incidentes sobre os débitos tributários consolidados na 
forma do art. 4º, serão reduzidos em 50%(cinquenta por 
cento) e deverão ser quitados nos mesmos termos 
docrédito tributário, especificamente quanto ao 
número de parcelas, data de vencimento, índice de 
atualização, juros e demais encargos.

3. DA CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto e considerando as 
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orientações despendidas, esta Procuradoria 
RECOMENDA a adoção do presente parecer 
NORMATIVO, o qual deverá servir, a partir de sua 
publicação, como fundamentação para a atribuição de 
interpretação sobre o art. 29 do Código Tributário 
Municipal (Lei nº 1.039/2009) que permita ao 
contribuinte promover o parcelamento dos 
honorários advocatícios em tantas parcelas quantas 
forem acordadas para a quitação do crédito inscrito 
em dívida ativa.

Camaçari/Ba, 17 de novembro de 2017.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em 
reunião ocorrida em 30/11/2017, conforme previsto na 
Lei Municipal n. 1.443/2016:

PEDRO JORGE GUIMARÃES
Procurador Chefe do Administrativo

 CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procuradora Chefe da Fiscal

BRUNO HELÁSIO AMORIM
Procurador Chefe do Contencioso

CARLOS EDUARDO B. CERQUEIRA
Associação dos Procuradores do Município de 

Camaçari - APMC

E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Camaçari.

Aprovo o Parecer normativo supra.

Camaçari, 31 de novembro de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
Prefeito do Município de Camaçari

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 160/ 2017

DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
r e m e m b r a m e n t o  d e  t r ê s  l o t e s ,  
denominadas: Lote nº 12 com área total de 
300,00m², Lote nº 13 com área total de 
303,00m² e Lote nº 14 com área total de 
238,00m² da quadra F si tuado no 
Loteamento Dourado, sítio de Barra de 
Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari 
– Bahia, em uma única área totalizando de 
841,00m², denominado 12-A da quadra F 
situado no Loteamento Dourado, sítio de 
Barra de Pojuca, Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari – Bahia.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram atribuídas 
pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 
22 de fevereiro de 2007, e ainda no Decreto Municipal datado 
do dia 02 de janeiro de 2017, e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 01926.22.09.836.2017 assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de três lotes, 
denominadas: Lote nº 12 com área total de 300,00m², Lote nº 
13 com área total de 303,00 m² e Lote nº 14 com área total de 
238,00m² da quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio 
de Barra de Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari – 
Bahia.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de NISJAEL ARAUJO FOGOS, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 861.788.495-91, 
portador da Célula de Identidade n° 07.345.101-01 SSP/BA, 
conforme registro no Cartório do 1° Oficio de Imóveis da 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de n° 
42.991, 42.990 e 42.989.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 12: 300,00 m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º12 (doze), da 
quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio de Barra de 
Jacuípe, como referencial lote ao norte com RUA F, ao sul com 
LOTE 07, ao leste com LOTE 11, ao oeste com LOTE 13. 
Denominado V01 (N=8.596.226,00; E=594.127,00), em 
limites com RUA F, daí segue com azimute e distância de 
305°18'40" - 15,00m, até o vértice V02 (N=8.596.234,67; 
E=594.114,76), daí segue com azimute e distância de 
215°39'53" - 20,00m, até o vértice V07 (N=8.596.218,42; 
E=594.103,10), daí segue com azimute e distância de 
123°24'03" - 15,00m, até o vértice V08 (N=8.596.210,16; 
E=594.115,62),  daí segue com azimute e distância de 
35°41'54" - 19,50m, até o início desta descrição, no vértice 
V01"

LOTE 13: 303,00m² 

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 13 (treze) da 
quadra F, no Loteamento Dourado, sítio Barra de Jacuípe, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari – Bahia, como referencial 
lote ao norte com RUA F, ao sul com LOTE 06, ao leste com 
LOTE 14, ao oeste com LOTE 12. Denominado V02 
(N=8.596.234,67;E=594.114,76), em limites com RUA F, daí 
segue com azimute e distância de 305°18'40" - 14,80m, até o 
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vértice V03 (N=8.596.243,22; E=594.102,68), daí segue com 
azimute e distância de 215°37'57" - 20,50m, até o vértice V06 
(N=8.596.226,56; E=594.090,74), daí segue com azimute e 
distância de 123°22'30" - 14,80m, até o vértice V07 
(N=8.596.218,42; E=594.103,10), daí segue com azimute e 
distância de 35°39'53" - 20,00m, até o início desta descrição, 
no vértice V02.”

 
LOTE 14: 238,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo n.º14 (quatorze), da 
quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio de Barra de 
Jacuípe, como referencial lote ao norte com RUA F, ao sul com 
LOTE 05, ao leste com LOTE 13, ao oeste com LOTE 
PARTICULAR. Denominado V03 (N=8.596.243,22; 
E=594.102,68), em limites com RUA F, daí segue com azimute 
e distância de 305°18'40" - 11,50m, até o vértice V04 
(N=8.596.249,87; E=594.093,30), daí segue com azimute e 
distância de 215°35'43" - 21,00m, até o vértice V05 
(N=8.596.232,80; E=594.081,08), daí segue com azimute e 
distância de 122°49'08" - 11,50m, até o vértice V06 
(N=8.596.226,56; E=594.090,74), daí segue com azimute e 
distância de 35°37'57" - 20,50m, até o início desta descrição, 
no vértice V03."

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficar assim 
descrita e caracterizada:

LOTE 12-A: 841,00m²

Lote de terreno próprio denominado pelo nº. 12-A (doze- A) da 
quadra F situado no Loteamento Dourado, sítio de Barra de 
Jacuípe,, com referencial ao norte com RUA F, ao sul com 
LOTES 05, 06 e 07, ao leste com LOTE 11, ao oeste com 
LOTE PARTICULAR. Denominado V01 (N=8.596.226,00; 
E=594.127,00), em limites com RUA F, daí segue com azimute 
e distância de 305°18'40" – 41,32m, até o vértice V02 
(N=8.596.249,88; E=594.093,28), daí segue com azimute e 
distância de 215°40'42" - 21,00m, até o vértice V03 
(N=8.596.232,83; E=594.081,03), daí segue com azimute e 
distância de 123°13'56" - 41,35m, até o vértice V04 
(N=8.596.210,16; E=594.115,62), daí segue com azimute e 
distância de 35°41'54" - 19,50m, até o início desta descrição, 
no vértice V01."

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.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
SETEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO AO QUARTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 0249/2014

(Processo Administrativo nº 0590/2014)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 
0249/2014 firmado com a empresa Oceano Eventos 
Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.461.947/0001-
77, cujo objeto do presente contrato é contratação de 
empresa especializada na confecção e fornecimento de 
materiais promocionais destinados a divulgação das 
ações, projetos e eventos decorrentes da execução dos 
programas desenvolvidos pelo governo, através das 
suas diversas secretarias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 16 de novembro de 2017

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS
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Oziel dos Santos Araújo 
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