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LEI N° 1541/2018
      DE 21 DE MAIO DE 2018

Altera os anexos I e II da Lei nº1487/2017, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa, 
plano de cargos e salários da Câmara 
Municipal de Camaçari - BA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Municipal 
1487/2017, que dispões sobre a estrutura administrativa, plano 
de cargos e salários da Câmara Municipal de Camaçari, 

passando a vigorar conforme Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei por 
conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas 
oportunamente, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
retroagindo os seus efeitos financeiros a data de 01 de Março 
de 2018.

Art. 4º Os valores retroativos a data da publicação desta Lei, 
serão pagos pela Câmara Municipal de Camaçari até 31 de 
dezembro de 2018.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 21 DE MAIO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

Lei



  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 009/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem do 
Excelentissimo Senhor Juiz César Augusto Borges de 
Andrade, através do Mandado de Segurança processo 
de Nº 0504528-92.2017.8.05.0039 convoca as(o) 
candidatas(os)  habilitadas(os) para o cargo de 
PROFESSOR (SEDE, MONTE GORDO E ABRANTES) 
E AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ABRANTES 
para comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n 
Centro Administrativo – Centro  (1º andar 
SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 28 a 
30/05 e 04  e 05/06/2018 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes 
documentos em originais e cópias: Diploma (para cargos 
nível superior), Certificado de Especialização (quando o 
cargo exigir conforme Edital de abertura), Residência 
Médica (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou 
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,  
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 (frente e verso), 
certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 

profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 
recente. 

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 06/06 a 03/07/2018
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 06/06/18 
DEVENDO IMPRETERIVALMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA 
DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL; uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos);
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II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-SECAD

a) Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria, com validade de até 12 
meses;

CONVOCADOS: 

PROFESSOR DE HISTÓRIA – MONTE GORDO

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 RICARDO SANTOS SILVA          87655059       13º
02 AMANDA VIEIRA SANTOS 
     FARIAS          87649133      32º

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – MONTE GORDO

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01  ANDERSON DEIRÓ LINS          86709169       22º

PROFESSOR GEOGRAFIA – ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 SUELI GONZAGA SANTOS           86614664       15º
02 CARLOS ALBERTO GOMES DE 
     AZEVEDO                                        86623321     16º

PROFESSOR DE HISTÓRIA – ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 EDMOND BENJAMIM J. J 
     THAURANT                         87553514       17º

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  - ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 ICARO HERLON CRUZ DO 
     CARMO                          80131166      39º

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 WEMERSON BRANDÃO 
     MOREIRA                                        86351676      22º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTISTICA – 
ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 ISADORA SANTOS BARBOSA      86927563      3º
02 JOSÉ FELICIANO CONCEIÇÃO 
      ALVES                          86952218     12º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ABRANTES

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01DEISE CAROLINA MARQUE 
    GRAVE                          87249717      22º

– SEDE

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01  JOSENILDA GOMES DA SILVA    86214129     64º

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - SEDE

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 VALDENOR DOS SANTOS 
     FERREIRA                          86576975     13º
02 CLEONICE MOREIRA DA SILVA    86502604     26º

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SEDE

Nº.           Nome                Insc.        Clas.
01 MARÍLIA FIGUEIREDO B.
     ALMEIDA                          87140918      34º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. 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 

–  partir de 21/05/2018

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21  DE    MAIO  DE 
2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 33/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe  Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
00342.00.15.383.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo 
nº00342.00.15.383.2017.

RESOLVE
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Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00342.00.15.383.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00342.00.15.383.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 36/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00746.00. 
01.769.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00746.00.01.769.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00746.00.01.769.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 

a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00746.00.01.769.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração                                                      

PORTARIA Nº 37/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe  Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
01689.11.02.497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01689.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
01689.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 01689.11.02.497.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração  

PORTARIA Nº 39/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe  Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
00670.11.02.497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00670.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00670.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00670.11.02.497.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 41/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
01736.11.02.497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01736.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
01736.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 01736.11.02.497.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

                                   

PORTARIA Nº 43/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 01412.00. 
01.769.2017.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
01412.00.01.769.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
01412.00.01.769.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 01412.00.01.769.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 44/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00630.11.02. 
648.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00630.11.02.648.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00630.11.02.648.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00630.11.02.648.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 45/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00669.11.02. 
497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00669.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00669.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
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83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00669.11.02.497.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 47/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante 
/Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00615.11.02. 
497.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00615.11.02.497.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00615.11.02.497.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00615.11.02.497.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 48/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe  Comissão  
Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
r e l a c i o n a d a s  a o  P r o c e s s o  
00219.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00219.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00219.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00219.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração
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PORTARIA Nº 49/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00423.00.15. 
383.2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00423.00.15.383.2017.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00423.00.15.383.2017.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00423.00.15.383.2017.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 51/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe  Comissão  
Processante /Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 00613.21.01. 
570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00613.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00613.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00613.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 52/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00613.21.01. 
570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00613.21.01.570.2018.

RESOLVE
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Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00613.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00613.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 54/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00614.21.01. 
570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00614.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00614.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 

a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00614.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 56/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 00617.21.01. 
570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00617.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
00617.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00617.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 57/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Ins taura  Processo Admin is t ra t ivo  
D isc ip l i na r  e  Compõe Comissão  
Processante/ Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas 
relacionadas ao Processo 00616.21.01. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO  poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00616.21.01.570.2018.

RESOLVE

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº  
00616.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Tamires Fernandes Vieira, cadastro 
82958-3 e Petter Diego Souza dos Santos, cadastro 
83012-4, para, sob a presidência do primeiro, comporem 
a Comissão Processante/Sindicante para apuração de 
possíveis irregularidades administrativas relacionadas 
ao Processo 00616.21.01.570.2018.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 
2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018
DE 21 DE MAIO DE 2018

Dispõe sobre os procedimentos relativos 
ao processo de remoção e lotação de 
Docentes e não Docentes do quadro de 
pessoal da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Camaçari

ir normas e 
critérios para remoções e relotações dos profissionais do 
quadro desta Secretaria, expede a presente 
INSTRUÇÃO NORMATIVA.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Fica estabelecido o processo de remoção e 
lotação dos profissionais pertencentes ao quadro de 
pessoal, atuando nas unidades de ensino e/ou demais 
unidades desta Secretaria.

§ 1º – Fica compreendido por Remoção e Lotação de 
Servidores:
I - Lotação – é o local onde o(a) servidor(a) exerce suas 
as atribuições e responsabilidades do cargo público. É a 
unidade organizacional à qual o(a) servidor(a) está 
vinculado, conforme os critérios estabelecidos pela 
Administração.
II - Remoção – é o deslocamento do(a) servidor(a) 
efetivo ocupante de um cargo público, de uma unidade 
escolar para outra, de ofício, a bem do interesse público, 
a pedido no interesse da Administração, observando-se o 
atendimento às legislações vigentes e de acordo o 
regulamentado nesta Instrução.

§ 2º - O(a) servidor(a) que esteja em estágio probatório, 
será concedida autorização para solicitação de pedido de 
Remoção e Afastamento, após sua efetivação no quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
ressalvadas as situações previstas na Lei Federal nº 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 41, da Constituição 
Federal de 1988; art. 36, §Único e Incisos I, II e III da Lei 
Federal Nº 8112/1990; do art. 13 e Incisos de I a VI da Lei 
nº 9394/1996; da Lei Orgânica do Município de 
Camaçari; do art. 36, Incisos I e II, § Único da Lei 
Municipal nº 407/1998; da Lei Municipal nº 874/2008; do 
art. 1º do Decreto Municipal Nº 6448/2016; da Portaria 
Municipal nº 015/2017; e, da Portaria Municipal nº 
039/2018, objetivando sistematizar os procedimentos 
administrativos de maneira a otimizar a movimentação 
de pessoal no âmbito das unidades escolares e/ou 
Órgãos, considerando a necessidade de emit
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8.112/90, art. 81, incisos I a IV.

DAS MODALIDADES DE REMOÇÃO

Art. 2º A remoção de servidores pertencentes ao quadro 
de pessoal da SEDUC – Secretaria de Educação, 
docentes e não docentes, em conformidade com o art. 36 
da Lei nº 8112/90, bem assim como o Decreto Municipal 
nº 6448/2016, poderá ocorrer nas situações abaixo 
definidas:
I – De Ofício, por interesse da Administração Pública, 
com a finalidade de adequar o quadro de lotação nas 
unidades escolares, a qualquer tempo do período letivo e 
em observância às Leis e Normativas  em vigor;
II – A Pedido, por meio de solicitação, por escrito, do 
interessado;
III – A Pedido, independentemente do interesse da 
Administração, nos casos definidos em Lei. 

Parágrafo Único – Os pedidos de remoção de que trata 
o caput deste artigo serão instruídos pela Diretoria de 
Recursos Humanos e submetidos ao titular da Pasta, 
para ulterior deliberação.

 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DA REMOÇÃO

REMOÇÃO DE OFÍCIO

Art. 3º - A remoção de Ofício, por interesse da 
Administração é a mudança do local de exercício laboral 
do(a) servidor(a), por iniciativa da Administração, 
mediante necessidade e interesse público, podendo 
ocorrer para adequação do quadro de servidores das 
un idades esco lares e /ou demais  un idades 
administrativas.

Art 4º – A remoção de Ofício poderá ocorrer nas 
seguintes hipóteses:
I – exoneração ou nomeação para cargo/função de 
confiança ou comissionada, no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Camaçari;
II – criação ou extinção de unidades escolares e/ou 
Órgãos da Secretaria de Educação do Município de 
Camaçari;
III – redução de número de turmas atendidas pela 
unidade escolar após período de matrícula ou 
enturmação de alunos durante o período letivo;
IV – reordenamento da Rede Pública Municipal de 
Ensino para melhor atendimento a comunidade 
estudantil;
V – demais situações que a Administração considerar 
necessárias, devidamente fundamentada. 

Art 5º – A remoção de Ofício, no interesse da 
Administração, destina-se:
I - suprir carência de pessoal em unidades escolares e 
unidades administrativas;
II – garantir o bom funcionamento das unidades 
escolares;
III – atribuir nova lotação ao servidor(a) em situação de 
excedência; 
IV – atribuir nova lotação ao docente que esteve afastado 
de regência de classe por mais de 01 (um) período letivo;
V – providenciar nova lotação ao docente, coordenador 

pedagógico e não docente, por motivo de enturmação, 
redução de turmas ou reordenamento da Rede Pública 
Municipal de Ensino.
VI -  outras hipóteses de conveniência administrativa.

Art. 6º – A remoção de Ofício somente poderá ser 
proposta por:
I – Gestor(a) Escolar;
II – Diretor de Recursos humanos.

§ 1º – A remoção de Ofício cuja competência está 
mencionada no caput do artigo 6º, inciso I, deverá ser 
acompanhada de fundamentação circunstanciada.

§ 2º -  A remoção por Ofício do(a) servidor(a) independe 
de sua anuência.

REMOÇÃO A PEDIDO, NO INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º – A remoção, a pedido, destina-se a atender tanto 
o(a) servidor(a) quanto à Administração, sendo o 
deferimento facultado ao titular da Pasta e, desde que o 
servidor(a) não tenha sofrido nenhuma das penalidades 
previstas no art. 127 da Lei n 8111/90 e art. 149 da Lei 
Municipal nº 407/1998, imediatamente anteriores à data 
da publicação desta Instrução Normativa.

Art. 8º – A remoção, a pedido, será instruída pela 
Diretoria de Recursos Humanos e submetida para 
deliberação do titular da Pasta desde que o(a) servidor(a) 
preencha, cumulativamente os requisitos:
I – não implicar em mudança de sede de exercício para a 
qual fez o concurso público, caso esteja em estágio 
probatório, conforme trata o artigo 20 da Lei nº 8112/90;
II -  ter cumprido, no mínimo, um interstício de 12 (doze) 
meses, na última unidade escolar ou unidade 
administrativa  para o qual foi designado(a);

Parárafo Único – Na hipótese de remoção do(a) 
servidor(a) que esteja respondendo a sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, o seu deferimento 
dependerá de consulta prévia sobre sua viabilidade, à 
respectiva comissão de sindicância e processo 
administrativo disciplinar.

Art. 9º – A remoção, a pedido, no interesse da 
administração poderá também ser deferida nas 
hipóteses:
I - permuta entre os servidores ocupantes do mesmo 
cargo/função, sem mudança de sede de concurso; 
II – nomeação do(a) servidor(a) para uma cargo/função 
de confiança/comissionado;
III – exoneração do cargo de confiança/comissionado;
IV – a pedido do(a) servidor(a), desde que haja vaga na 
unidade escolar ou unidade administrativa solicitado e 
preencha os requisitos elencados no artigo 8º.

Art. 10 – Não será removido, a pedido, o(a) servidor(a) 
que esteja:
I – em  de licença para tratar de assuntos de 
interesse particular;
II – em exercício de mandato eletivo ou mandato sindical;
III – cedido para outros órgãos da Administração Direta 

gozo
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ou Indireta do Poder Executivo Municipal, Estadual ou 
Federal ou à disposição de outros Poderes;
IV – em estágio probatório; 
V – afastado do cargo efetivo em razão de processo 
administrativo disciplinar ou sindicância;
VI – afastado para estudo ou missão no exterior;
VII – investido em cargo de provimento em comissão ou 
de confiança.

Art. 11 – Terá preferência na remoção, a pedido, 
independente de sua lotação, o(a) servidor(a) que:
I – esteja em condição debilitada de saúde, necessitando 
de cuidados especiais, desde que corroborado por 
manifestação da Junta Médica Oficial;
II – tenha cônjuge/companheiro(a) ou filho(a) em 
condição debilitada de saúde, para a unidade escolar 
mais próxima de sua residência ou local mais 
conveniente, desde que corroborado por manifestação 
da Junta Médica Oficial.

 REMOÇÃO A PEDIDO, INDEPENDENTE DO 
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 12 – A remoção a pedido, independentemente do 
interesse da Administração, deverá ser solicitada pelo(a) 
servidor(a) interessado(a) e conterá requerimento 
devidamente preenchido com as devidas comprovações 
de justificativa que lhe deem causa, podendo ocorrer nas 
hipóteses previstas na Lei nº 8112/90 e na Lei Municipal 
407/1998:
I – para acompanhar cônjuge ou companheiro(a), 
também servidor(a) público, que for deslocado no 
interesse da Administração;
II – por motivo de saúde do(a) servidor(a), cônjuge, 
companheiro ou dependente que viva as suas expensas 
e conste do seu assentamento funcional, condicionada à 
comprovação pela Junta Médica Oficial;

§ 1º – O pedido de remoção de que trata o Inciso I deverá 
vir acompanhado da seguinte documentação:
I – requerimento do(a) servidor(a);
II – documentação comprobatória do deslocamento do 
cônjuge ou companheiro(a), feita no interesse da 
Administração;
III – comprovação do vínculo de matrimônio ou união 
estável, mediante apresentação de certidão de 
casamento ou declaração de união estável firmada em 
cartório;

         
§ 2º – No caso a que se refere o inciso II do caput deste 
artigo, a solicitação de remoção deverá vir acompanhada 
de:
I – laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial 
contendo histórico da patologia,  tipo de tratamento 
prescrito e duração do tratamento;
II – comprovante de residência do local.

DAS VAGAS

Art. 13 – Serão consideradas vagas reais, para efeito de 
preenchimento por meio de remoção, aquelas criadas 
por afastamento do titular em decorrência de:
I – aposentadoria;

CID,

II – falecimento;
III – exoneração;
IV – demissão;
V – recondução;
VI – perda de cargo por decisão judicial;
VII – readaptação;
VIII – deferimento de licença para tratar de interesse 
particular.

§ 1º – As vagas decorrentes da ampliação, reorganização 
da Rede Municipal de Ensino e alteração da Matriz 
Curricular, serão preenchidas, seguindo-se todos os 
procedimentos definidos nesta Instrução Normativa.

§ 2º – O prazo para solicitação de remoção consta do 
Decreto Municipal nº 6448/2016, devendo o(a) 
servidor(a) atentar para o envio da documentação 
necessária.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA PEDIDO DE REMOÇÃO

Art. 14 – O(a) servidor(a) deverá solicitar a remoção no 
Protocolo Geral da Secretaria de Educação – SEDUC, 
munido dos documentos:
I – formulário de remoção, devidamente preenchido;
II – cópia do último contracheque;
III – cópia  de documento de identificação oficial com foto;
IV – Comprovante de residência;
V – relatório médico expedido pela junta Médica oficial do 
Município, nos casos de pedido relacionado a motivo de 
saúde.

DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REMOÇÃO

Art. 15 – Os pedidos de remoção serão indeferidos nos 
casos de:
I – documentação incompleta;
II – inexistência de vaga real nas unidades escolares ou 
unidades administrativas;
III – está o(a) servidor(a) em estágio probatório;
IV – ter sido removido num período inferior a 12 (doze) 
meses;
V – nos casos de afastamentos previstos no art.10 desta 
Instrução normativa.

Parárafo Único – No caso de indeferimento da remoção, 
o servidor permanecerá na unidade escolar/unidade 
administrativa onde esteja atuando.

DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR ESCOLAR

Art. 16 – Compete ao Gestor Escolar, após finalização da 
matrícula, de acordo o disposto na Portaria nº 039/2018:

§ 1º – Proceder à formação de turmas;

§ 2º – Distribuir a carga horária regular para os docentes, 
em parceria com a Coordenação pedagógica da unidade 
escolar, de acordo o nível, modalidade e/ou disciplina 
curricular que prestou concurso, obedecendo o 
regulamentado na Portaria nº 015/2017. Neste caso, terá 
prioridade, o docente que:
a) esteja atuando em efetiva regência de classe no nível, 
modalidade ou disciplina que prestou concurso;
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b) tenha maior tempo  na Unidade Escolar, em 
efetiva regência de classe no nível, modalidade e/ou 
disciplina correspondente ao concurso prestado;
c) tenha maior tempo de efetiva regência de classe, na 
Rede Pública Municipal de Ensino;
d) resida mais próximo à unidade Escolar onde atua e 
preencha os requisitos das alíneas a, b,c do parágrafo 2º 
deste artigo;
e) não tenha se  afastado de efetiva regência de classe 
por um período de mais de 01 (um) período letivo.

§ 3º – Para fins de desempate na distribuição de carga 
horária/disciplina, serão observados em ordem de 
prioridade, os seguintes critérios:
a) maior titularidade na área de atuação no serviço 
público municipal e que esteja atuando em efetiva 
regência de classe no nível/modalidade/disciplina;
b) menor número de faltas na unidade escolar;
c) melhor avaliação pedagógica;
d)  maior idad

§ 4º – Verificar a existência da carência de docentes, 
encaminhando solicitação por escrito à SEDUC, 
devendo constar:
a) nível, modalidade e disciplina;
b) carga horaria total da disciplina, por turno;

§ 5º – Não será permitida, salvo avaliação e autorização 
da Diretoria de Recursos Humanos, a verticalização na 
distribuição da carga horária, nem atribuição de aulas 
nos dias estabelecidos como Atividade Complementar – 
AC, do docente.

§ 6º – Distribuída a carga horária regular, o Gestor 
Escolar encaminhará documento de solicitação, 
acompanhado de relação nominal com as informações 
cadastrais dos docentes que ficarem excedentes e 
precisarem ser removidos para outra unidade escolar.

DA APRESENTAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A)

Art. 18 – Na hipótese da concessão da remoção o(a) 
servidor(a) deverá se apresentar na nova unidade 
escolar/unidade administrativa, no prazo máximo de até 
2 (dois) dias úteis, a partir da data de recebimento do 
Ofício de encaminhamento.

Art. 19 – O(a) servidor(a) que não se apresentar para o 
exercício de suas atividades na unidade escolar/unidade 
administrativa para onde foi remanejado, no prazo 
definido pelo art.  18, sem justificativa fundamentada, 
estará sujeito às penalidades previstas em Lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

de serviço

e cronológica.

Art. 17 – O(A) servidor(a) não poderá se deslocar para 
outra unidade escolar/unidade administrativa antes de 
autorização oficial da Diretoria de Recursos Humanos 
Secretaria da Educação, que se dará através de ato 
oficial publicado no Diário Oficial do Município, 
acompanhado de Ofício de encaminhamento a ser 
expedido pela Diretoria de Recursos Humanos, após sua 
edição.

Art. 20 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, objetivando verificar a sua adequação 
aos requisitos internos de movimentação de pessoal, 
bem como manter o processo de melhoria no 
atendimento às necessidades e interesses do Servidor 
Público Municipal, lotados no quadro de pessoal da 
Secretaria de Educação de Camaçari.

Art. 21 – O(a) servidor(a) nomeado(a) para ocupação de 
cargo comissionado ou de confiança em unidade escolar 
distinta da sua lotação, com ou sem mudança de sede de 
concurso, quando exonerado do cargo, deverá se 
apresentar, imediatamente, à Diretoria de Recursos 
Humanos, para ser reencaminhado a sua unidade 
escolar de origem, preservando-se as mesmas 
condições na organização de carga horária anterior a sua 
nomeação para o cargo comissionado ou função de 
confiança.

Parágrafo Único – Na hipótese prevista no caput deste 
artigo, somente valerá para os servidores nomeados em 
cargos pertencentes a carreira do magistério público 
municipal, vetando-se as mesmas prerrogativas para os 
servidores nomeados em cargos estranhos a carreira do 
magistério.

Art. 22 – A remoção não interromperá o interstício para 
efeito de promoção ou de progressão funcional.

Art. 23 – Os casos omissos serão submetidos à  
deliberação do titular da Pasta da Secretaria de 
Educação.

Art. 24 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI – BA, EM 21  DE MAIO DE 
2018.

ulterior

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

AVISO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
torna pública a contratação realizada em 18/05/2018, através 
da Inexigibilidade de Licitação nº 004/2018, fundamentada no 
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Artigo 25, inciso II, combinado com o Artigo 13, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666/93, objetivando a participação do Diretor 
Superintendente no curso FORMAÇÃO COMPLETA EM 
COACHING, que será ministrado pela Empresa Brascoaching 
Treinamento e Desenvolvimento Ltda, no período de 25 à 27 de 
Maio de 2018 e 20 à 22 de Julho de 2018 na Cidade de 
Salvador/Ba.

Valor global: R$ 5.097,00 (cinco mil e noventa e sete reais)

Dotação:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços Técnicos 
e Administrativos
Natureza da Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência RPPS

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0054/2017. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DA BAHIA  . DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA ( DOS 
PRAZOS) do contrato nº0054/2017, firmado originalmente em 
24 de abril de 2017, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: 
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 2 (dois ) anos, de modo que, a partir de 24 de abril de 
2018, passará a viger até 24 de junho de 2018. DO PREÇO:  
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor global 
de R$ 46.845,32 ( quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta 
e cinco reais e trinta e dois centavos).  proporcional ao 
periodo ora aditado, o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior. ; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não modificadas 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

por este Instrumento. DA ASSINATURA: 24/04/2018. 
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

QUINTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL URBANO Nº 118/2013. QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E CELENE 
MARIA DE OLIVEIRA SANTOS. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda E 
Terceira, do instrumento original, assinado em 18 de junho de 
2013, cujo objeto é a locação de 01 (um)  Imóvel situado á Rua 
02 de Maio, s/n, centro, Camaçari- Bahia para abrigar o 
programa Bolsa Família. DO PRAZO: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do contrato 
original nº118/2013 que é de 18 de junho de 2018 passará a ser 
18 de Dezembro de 2018. DO PREÇO: Em virtude do contrato 
original ter como objeto uma locação imobiliária, que por sua 
natureza é de caráter continuado, considerado a prorrogação 
de prazo contida na Cláusula Segunda, do presente Termo 
Aditivo, o valor mensal estipulado é de R$ 7.827,88(Sete mil, 
oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), 
permanecendo sem sofrer alteração. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: 26/04/2018. 
ANTONIO ELINALDO  ARAUJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2018

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-STT, 
através do seu Pregoeiro, torna público que realizou 
alteração no Edital do Pregão Presencial 002/2018, visando 
a Aquisição de aparelhos de ar condicionado Split (com 
instalação) e purificadores de água para atender as 
necessidades da STT. As alterações realizadas não afeta a 
elaboração das propostas, sendo assim, fica mantida a data 
da realização da cessão. Data entrega envelopes: 
28/05/2018, às 09:00Hs, sala reunião da STT. Edital 
Retificado gratuitamente na sede da STT, Loteamento 
Espaço Alpha, s/n. Jardim Limoeiro. Camaçari – BA e/ou no 
Portal de Compras do Município de Camaçari. 
Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 3622-7722, 
horário: 08h às 12h e 14h às 17h. 

Camaçari–BA, 21/05/2018. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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