
Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição a servidora SOLANGE MASCARENHAS 
DOS SANTOS, matrícula 3004-9, no cargo de Assistente 
Administrativo 40hs, nível I, referência G, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no 
artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05, e artigo 43 da 
Lei Municipal nº 997/2009, alterado pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6405/2016
DE 16 DE MAIO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro no 
inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 47.16.1674-11/2015 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição Especial de Professor ao servidor 
GREGÓRIO DE BARROS FILHO, matrícula 3705-7, no 
cargo de Professor I, nível I, referência G, lotado na 
SEDUC – Secretaria de Educação, com fundamento no § 
5º do artigo 40 da Constituição Federal 1988, combinado 
com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 
20 e 42 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6399/2016
DE 09 DE MAIO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 52.16.1678-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora ANA CRISTINA MOREIRA 
BISPO, matrícula 4033-0, no cargo de Auxiliar de 
Disciplina 40hs, nível I, referência E, lotada na SEDUC – 
Secretaria da Educação, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6400/2016 
DE 09 DE MAIO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 28.16.1659-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA
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oArt. 2  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 6408/2016
DE 16 DE MAIO DE 2016

Altera a composição da Comissão de 
Avaliação de Promoção, do artigo 12, da 
Lei nº874/2008, de 04 de abril de 2008, 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos 
dos Servidores Públicos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e, tendo em vista o disposto no inciso V do artigo 
71 da Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998,

DECRETA

oArt. 1  Fica alterada a composição da Comissão de 
Avaliação de Promoção, do artigo 12, da Lei nº 874/2008, 
de 04 de abril de 2008, Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos, que passará a ser 
composta pelos seguintes servidores, sob a presidência 
do primeiro:

MARINEIDE ALVES DA SILVA – Cad. nº 63027-1;
VILSINARA MORENO DE SOUZA SOARES – Cad. nº 
61263-3;
DANIEL SANTANA DE SOUZA– Cad. nº 63072-6;

oArt. 2  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6409/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 81.16.1694-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETO 6406/2016
DE 16 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 15839.15.1584-11/2015 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao servidor JOSE CARLOS ALVES 
SILVEIRA, matrícula 5405-2, no cargo de Auxiliar de 
Ensino III, nível III, referência E, lotado na SEDUC – 
Secretaria da Educação, com fundamento no artigo 3º da 
Emenda Constitucional 47/05, e artigo 43 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6407/2016
DE 16 DE MAIO DE 2016

Altera a composição da Comissão Central 
de Avaliação de Estágio Probatório – CEP, 
prevista no artigo 23, da Lei nº407/1998, de 
30 de agosto de 1998, Estatuto dos 
Servidores Públicos de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e, tendo em vista o disposto no inciso V do artigo 
71 da Lei nº407, de 30 de agosto de 1998,

DECRETA:

oArt. 1  Fica alterada a composição da Comissão Central 
de Avaliação de Estágio Probatório – CEP, prevista no 
artigo 23, da Lei nº407/1998, de 30 de agosto de 1998, 
Estatuto dos Servidores Públicos de Camaçari, que 
passará a ser composta pelos seguintes servidores, sob a 
presidência do primeiro:

JOANICE JOSÉ FONSECA– CAD. Nº 607474-0;
SILVIA SANTOS CONCEIÇÃO  – Cad. nº 60828-0;
RAFAEL OLIVEIRA E SILVA– Cad. nº 60889-0.
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Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 37.16.1666-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição a servidora RAIMUNDA ARAUJO DOS 
SANTOS SILVA, matrícula 5403-0, no cargo de 
Mensageiro (em extinção), nível I, referência G, lotada na 
SESAU – Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 
6º da Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6412/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e,

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 31.16.1661-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO 
BARBOSA, matrícula 2193-7, no cargo de Professor II, 
nível II, referência H, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 6413/ 2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre o Regulamento Operacional 
do Serviço Convencional de Transporte 
Público Coletivo Urbano e Rural de 

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição a servidora IARA MARIA BARBOSA 
MARTFELD CALMON, matrícula 1936-9, no cargo de 
Professor, nível II, referência H, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2016.
.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6410/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 25.16.1656-11/2016 devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição a servidora MARIA DO CARMO OLIVEIRA, 
matrícula 3090-7, no cargo de Agente se Suporte 
Administrativo, nível II, referência G, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03 e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6411/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições, com fulcro 
no inciso X, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 
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instrumentalizada pela expedição do competente Contrato 
de Concessão, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas, por meio de Concessão, sempre precedida de 
licitação.

Art. 4º. O Serviço Convencional de Transporte Coletivo 
Urbano e Rural de Camaçari se sujeitará aos seguintes 
princípios e diretrizes:

I .Un iversa l idade ,  acess ib i l i dade ,  e f i c iênc ia ,  
economicidade, transparência, legalidade, segurança, 
competitividade, tecnologia e saúde do trabalhador; 
II. Alternativas tecnológicas convergentes com o 
planejamento urbano e ambiental e com o interesse 
público; 
III. Boa qualidade dos serviços compreendendo rapidez, 
conforto, continuidade, segurança, modicidade tarifária e 
acessibilidade universal; 
IV. Integração com os diferentes modais (rodoviário, 
ferroviário, aquaviário e cicloviário); 
V. Redução dos níveis de poluição ambiental observando-
se para tanto, as normas técnicas pertinentes e os padrões 
de controle de emissão de poluentes; 
VI.Estímulo à part ic ipação dos usuár ios no 
acompanhamento e fiscalização dos serviços; 
VII. Observância e cumprimento da legislação protetora 
das condições de saúde e segurança do trabalhador; 
VIII. Observância e cumprimento da legislação protetora 
dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida.

Art. 5º. O Serviço Convencional de Transporte Coletivo 
Urbano e Rural de Camaçari tem caráter essencial e terá 
tratamento prioritário no planejamento do sistema viário e 
na organização da circulação.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO 
SERVIÇO CONVENCIONAL

Art. 6º. O planejamento do Serviço Convencional será 
realizado visando o atendimento das necessidades da 
população, observadas as diretrizes gerais do 
planejamento global da cidade, especialmente aquelas 
relativas ao Uso e Ocupação do Solo e ao Sistema Viário, 
e considerando a adoção de alternativas tecnológicas 
apropriadas.

Art. 7º. O planejamento deverá ter como princípio básico 
proporcionar aos usuários a mais ampla mobilidade e o 
acesso a toda cidade, no menor tempo e custo possíveis, 
com segurança e conforto.

Art. 8º. A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público - STT assegurará a mais ampla participação 
possível da comunidade durante as fases de pesquisas e 
de avaliação dos reflexos das propostas a serem 
implantadas.

Art. 9º. A STT manterá um acompanhamento permanente 
da operação, buscando sempre modernizar, o mais 
rapidamente possível, as especificações do Serviço 
Convencional.
 
Art. 10. A STT realizará avaliações periódicas do serviço, 
no seu todo ou em partes, objetivando identificar 
tendências e propor diretrizes que norteiem o 
planejamento a médio e longo prazo.

Passageiros de Camaçari e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro 
no disposto no Capítulo IV da Lei Orgânica do Município, 
em especial os artigos 158, 159, 161, 162, 163 e 165; e, 

CONSIDERANDO a determinação especificada no art. 
16, da Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006;

CONSIDERANDO as competências constitucionais que 
tratam da matéria, em especial, aquelas especificadas no 
art. 30, incisos I, II e V, todos da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a edição da Política Nacional da 
Mobilidade Urbana (Lei Federal nº. 12587/2012);

CONSIDERANDO a edição do Estatuto da Acessibilidade 
(Lei Federal nº. 13.146/2015);

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº. 90/2015 a 
qual alterou o disposto no art. 6º., da Constituição Federal 
passando a incluir o transporte no rol dos direitos sociais;

CONSIDERANDO ainda o Regulamento Geral da 
Operação dos Serviços de Transporte Público Coletivo 
Urbano e Rural de Passageiros do Município de Camaçari, 
editado por meio do Decreto Municipal nº. 6385, de 28 de 
abril de 2016;

DECRETA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Considera-se Serviço Convencional de Transporte 
Coletivo Urbano e Rural de Camaçari, o serviço, delegado 
por Concessão, prestado por pessoas jurídicas e/ou 
consórcios de empresas legalmente constituídas, 
destinado ao atendimento contínuo e permanente das 
necessidades básicas de transporte público coletivo 
urbano e rural de Camaçari, obedecendo a itinerários, 
horários e intervalos de tempo preestabelecidos. 

Parágrafo único. Para efeito de análise, regulamentação 
e realização de certame licitatório, o serviço convencional 
compreende: 

I.Transporte por ônibus a motor a combustão interna 
(miniônibus, midiônibus, ônibus básico, ônibus padron, 
ônibus articulado e ônibus bi articulado, conforme Anexo B 
da NBR 15.570/2008); 
II. Transporte por ônibus movidos por fontes de energias 
alternativas não poluentes.

Art. 2º. A prestação do Serviço Convencional de 
Transporte Público Coletivo Urbano e Rural de 
Passageiros do Município de Camaçari dar-se-á com 
observância ao disposto no presente Regulamento, no 
Decreto nº. 6385/2016, na Lei Orgânica do Município, no 
Código de Trânsito Brasileiro, na Política Nacional da 
Mobilidade Urbana e demais normas complementares 
expedidas por órgãos competentes.

Art. 3º. A delegação dos serviços será outorgada pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari, através da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
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I. Aumento ou redução da frota alocada à linha;
II. Modificação na especificação dos ônibus para outros, 
cuja capacidade e demais características técnicas, sejam 
mais adequados à nova situação da linha;
III. Aumento ou redução do intervalo entre as 
partidas, bem como o percentual da frota necessária para 
operação no pico e no entre pico, objetivando um melhor 
atendimento a nova demanda.

§ 2°. A STT poderá alterar a quantidade de veículos que 
integram os serviços nas quantidades estabelecidas no 
contrato de concessão.
§ 3°. Havendo necessidade de ampliação da frota ou de 
alteração de sua especificação, a concessionária será 
informada com antecedência de 30 (trinta) dias devendo 
se manifestar em um prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da comunicação.

Art. 15. Garantir-se-á à concessionária a possibilidade de 
apresentação de propostas relativas à especificação do 
serviço.

§ 1°. A concessionária poderá propor o quadro horário da 
linha, realizando os ajustes operacionais necessários, 
respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente 
para o atendimento da demanda fixada pela STT.

§ 2°. Apresentados os estudos relativos à especificação do 
serviço pela STT, a concessionária terá um prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de propostas, as 
quais deverão ser analisadas num prazo de 05 (cinco) 
dias.

§ 3°. Durante o período de apresentação e análise referida 
no parágrafo anterior, caso necessário, vigorará a 
especificação do serviço inicialmente definida pela STT.

Art. 16. A STT elaborará Planos de Contingência e adotará 
providências para a sua implantação, sempre que for 
configurada ameaça de solução de continuidade na 
operação dos serviços.

CAPÍTULO III
DO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO 

CONVENCIONAL

Art. 17. Compete à STT no exercício de suas atribuições, 
em especial nas atividades de gerenciamento do Serviço 
Convencional de Transporte Coletivo Urbano e Rural de 
Camaçari: 

I. Planejar e especificar o serviço a ser prestado pelas 
concessionárias;
II. Fixar quadros de horários e frota;
III. Vistoriar e fiscalizar os veículos, demais equipamentos 
e instalações;
IV. Fixar parâmetros, coeficientes e índices da planilha de 
custos e promover sua a sua revisão, sempre que 
necessário, respeitado o estabelecido no Edital de 
Licitação e na legislação em vigor;
V. Propor reajustes das tarifas e proceder à revisão, 
sempre que necessário;
VI. Promover auditorias técnicas operacionais e 
econômico-financeiras nas concessionárias;
VII. Aplicar as penalidades previstas nos contratos de 
concessão, na legislação e neste Regulamento;

Art. 11. A especificação do Serviço Convencional deverá 
ser realizada tomando-se como base as demandas reais 
de passageiros, aferidas por processos diretos ou 
indiretos de medição; o seu comportamento em termos de 
distribuição espacial e temporal; a capacidade dos ônibus 
utilizados; a taxa de conforto, em termos de densidade de 
passageiros em pé e intervalos máximos de espera; o 
tempo de viagem e demais condições específicas.

Parágrafo único. Para os estudos necessários à 
especificação do serviço, a STT, utilizará técnicas 
consagradas de Engenharia de Transportes e de Tráfego 
e realizará, periodicamente, as pesquisas e 
levantamentos que se fizerem necessários.

Art. 12. Atendendo ao planejamento do serviço, a STT 
poderá: criar, alterar e extinguir qualquer linha, levando 
em consideração os aspectos técnicos, sociais e 
econômicos.

Parágrafo Único. As modificações introduzidas não 
importarão em qualquer direito à compensação ou 
indenização à concessionária.

Art. 13. Todas as informações operacionais, resultantes 
dos estudos de planejamento e especificação, serão 
registradas em Ordem de Serviço Operacional (OSO), a 
ser emitida pela STT, a qual será o único documento válido 
para definição das características operacionais do serviço 
a ser realizado pela concessionária.

§ 1°. A Ordem de Serviço Operacional será emitida no 
início da vigência do contrato de concessão e sempre que 
houver alterações na relação de linhas, ou da frota, 
contendo, minimamente:

I. Denominação da concessionária;
II. Data de validade;
III. Relação de linhas, com respectivo código e 
denominação, nas quais deverão ser alocados os 
veículos;
IV. Quantidade de veículos que integram a frota 
operacional, com sua respectiva especificação em termos 
de capacidade e demais informações relevantes que 
resultem em diferenças na oferta do serviço, especificado 
por linha, por dia, tipo e período de operação;
V. Quantidade de veículos que integram a frota reserva 
técnica, com sua respectiva especificação;
VI. Ordem de Serviço Operacional por Linha, anexos à 
Ordem de Serviço Geral;
VII. Data da emissão e assinaturas respectivas dos 
prepostos da STT.

§ 2°. A frota reserva técnica será estabelecida em função 
da frota operacional, na proporção mínima de 5% (cinco) 
por cento e máxima de 15% (quinze) por cento de seu 
valor.

Art. 14. A STT modificará as Ordens de Serviço 
Operacionais sempre que houver alterações na demanda, 
necessidade de revisão da oferta do serviço, devido a 
mudanças no sistema viário ou no tráfego que gerem 
alterações na velocidade operacional e no tempo de ciclo 
da viagem.

§ 1°. Nas hipóteses assinaladas no caput deste artigo, 
poderão ser solicitados, sem prejuízo de outras medidas:
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das instalações ou equipamentos;

Autorizada pelo Poder Público.
 
§ 3°. Ao usuário será garantida, sem nova tarifação, a 
continuidade de sua viagem através da utilização dos 
veículos alocados no Serviço de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros, sempre que ocorrer 
impedimento da viagem que estiver sendo realizada, por 
motivos mecânicos, acidente de trânsito ou outros fatos 
que impeçam seu prosseguimento.

Art. 20. São obrigações dos usuários:
         
I. Comportar-se adequadamente;
II. Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas relativas 
às condições de transporte dos passageiros no veículo;
III. Pagar a tarifa estabelecida para fins de fruição do 
serviço de transporte;
IV. Contribuir para a permanência das boas condições dos 
bens públicos e privados utilizados na prestação do 
serviço.

Art. 21. O usuário estará automaticamente dispensado do 
pagamento da tarifa correspondente, sempre que, 
realizando-a através de papel-moeda, respeitado o limite 
de troco máximo, estabelecido em 20 (vinte) vezes o valor 
atualizado da tarifa, não houver troco suficiente para a 
cobrança respectiva.

Parágrafo Único: A inexistência de troco só se configurará 
ao final da viagem do usuário, garantindo-se ao mesmo, a 
parada do ônibus no seu ponto de destino para fins de 
desembarque.

CAPITULO V

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS 
CONCESSIONÁRIAS

Art. 22. Constitui obrigações das concessionárias, além 
de outras previstas em lei, neste Regulamento e no 
Contrato de Concessão:
 
I. Prestar serviços adequados na forma prevista no Edital 
de Licitação, nas normas técnicas aplicáveis e nos 
contratos; 
II. Prestar contas da gestão do serviço à STT nos termos 
definidos neste Regulamento e nos contratos; 
III. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento, as demais 
normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão ,  observando ,  r i go rosamente ,  as  
especificações e características de operação do serviço 
delegado; 
IV. Permitir livre acesso da STT às suas dependências 
para fins de fiscalização atinente aos serviços prestados; 
V. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 
do serviço; 
VI. Prestar o serviço conforme as especificações da STT;
VII. Cumprir o itinerário no trecho estabelecido e quadro de 
horários;
VIII. Garantir a divulgação das tabelas de horários e dos 
itinerários e de suas respectivas frotas por telefone e 
internet; 
IX. Comunicar à STT, no primeiro horário do expediente 
subsequente, qualquer motivo de força maior ou de caso 
fortuito determinante de alteração nas especificações do 
serviço;
X. Assegurar, em caso de interrupção de viagem, a não 

II.  

VIII. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, avaliar e 
solucionar as solicitações/ reclamações dos usuários;
IX. Estimular o aumento da qualidade e produtividade do 
serviço prestado;
X.  Medir e fiscalizar o serviço concedido;
XI. Estudar a implantação de terminais de transferências 
e/ou integração; equipamentos de informação aos 
usuários; abrigos de ônibus e sinalização de pontos de 
parada;
XII. Implantar abrigos e sinalização de pontos de parada;
XIII. Definir o leiaute e programação visual dos veículos, 
bem como suas regras.

Parágrafo Único: Os serviços de implantação e 
manutenção de abrigos, de sinalização de pontos de 
parada e terminais poderão ser realizados direta ou 
indiretamente pela STT.

Art. 18. Constituem direito/dever da STT, no exercício de 
suas funções de gerenciamento:

I. O livre exercício de suas atividades de gerenciamento, 
respeitadas as competências e determinações expressas 
na legislação, neste Regulamento e demais atos 
normativos;
II. O livre acesso às instalações das concessionárias e aos 
seus ônibus, desde que para exercício de suas atividades 
de gerenciamento do serviço;
III. O acatamento por parte das concessionárias e seus 
prepostos, das instruções, normas e especificações do 
serviço;
IV. O recebimento dos valores devidos pela 
concessionária em relação às multas impostas após 
julgamento de eventuais recursos interpostos.

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

 
Art. 19. Sem prejuízo do disposto na legislação pertinente, 
são direitos dos usuários: 

I.  Receber serviço adequado; 
II. Receber da STT e das Concessionárias, informações 
pertinentes ao Serviço Convencional para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos; 
III. Utilizar os serviços com liberdade de escolha, 
observadas as normas da legislação em vigor sobre a 
matéria; 
IV.  Denunciar à STT irregularidades referentes ao serviço; 
V.  Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 
praticados pelas concessionárias do serviço; 
VI.  Contribuir para a melhoria da qualidade do serviço; 
VII. Cooperar com a fiscalização da STT; 
VIII. Tomar conhecimento das providências adotadas pela 
STT   a respeito de queixas ou reclamações formuladas 
com respeito à prestação de serviços.
 
§ 1º. Para os efeitos desse artigo entende-se como serviço 
adequado, aquele que satisfaça as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.

§2º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço 
a sua interrupção em situação de emergência ou após 
prévio aviso, quando:

Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança I. 
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STT deste fato;
XXXVII.Preservar a inviolabilidade dos instrumentos de 
controle de passageiros, e outros dispositivos de controle 
determinados pela STT;
XXXVIII. Adotar, prontamente, as providências 
determinadas nas notificações e intimações emanadas da 
STT;
XXXIX. Remeter, nos prazos estabelecidos, os relatórios, 
documentos e dados exigidos pela STT;
XL. Manter em perfeitas condições os equipamentos de 
registro de passageiros, quilometragem percorrida e 
viagens realizadas;
XLI. Manter em serviço somente operadores devidamente 
registrados na STT, conforme exigências da legislação 
vigente;
XLII. Descaracterizar o veículo quando do seu 
descadastramento, inclusive dando baixa da placa de 
aluguel;
XLIII. Cumprir a legislação fiscal, tributária e trabalhista em 
vigor.

Art. 23. São direitos da concessionária além de outros 
previstos em lei, neste Regulamento e no Contrato de 
Concessão:

I. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades, 
respeitados os prazos, formas e meios especificados na 
legislação pertinente;
II. Garantia de análise, por parte da STT, de propostas 
apresentadas em relação à especificação dos serviços e 
demais critérios de operação;
III. Recebimento de respostas em relação às consultas 
formuladas. 

CAPÍTULO VI
DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 24. A operação do Serviço Convencional será 
remunerada pela tarifa fixada pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari cujas regras de fixação e de distribuição da 
receita tarifária estarão estabelecidas no Edital de 
Licitação, respeitada ainda a Política Nacional de 
Mobilidade urbana e demais regras aplicáveis à matéria.

Art. 25. A concessionária somente poderá cobrar dos 
usuários a tarifa de remuneração fixada pela Prefeitura 
Municipal, observando o disposto neste Regulamento e 
demais normas legais vigentes, em especial aquelas 
fixadas no Edital de Licitação e seus Anexos, assim como 
no Contrato de Concessão. 

§ 1°. O valor da tarifa de remuneração dos Serviços de 
Transporte Convencional será aquela fixada no Edital de 
Licitação, seus anexos e Contrato de Concessão, 
cabendo seu reajuste na forma, prazo e condições 
estabelecidos no Edital de Licitação.

§ 2°. A concessionária se obriga a aceitar, como forma de 
pagamento de passagem, os passes comuns, os passes 
escolares, vale-transporte, bilhetes e outros meios de 
pagamento de passagem emitidos ou aceitos pela STT ou 
por entidade por ela autorizada, desde que estejam dentro 
do prazo de validade.

§ 3°. Os valores das tarifas de que trata este artigo serão 
afixados em lugar visível no veículo, conforme 
espec i f i cação técn ica  regu lamentadora  das  
características dos veículos, de modo a assegurar o seu 

cobrança ou devolução do valor da tarifa e providenciar 
outra condução para os passageiros;
XI. Comunicar à STT, no primeiro horário subsequente à 
ocorrência de qualquer acidente ou fato de outra natureza;
XII. Contratar pessoal devidamente habilitado e com 
comprovada experiência para as funções de operação, 
manutenção e reparos dos veículos;
XIII. Cadastrar seu pessoal de operação conforme normas 
estabelecidas pela STT;
XIV. Dar condições dignas e seguras a seus operadores;
XV. Participar dos programas destinados ao treinamento 
de pessoal de operação;
XVI. Operar com a padronização visual estabelecida pela 
STT;
XVII. Tratar com polidez e urbanidade os passageiros;
XVIII. Atender solicitações de embarque e desembarque 
de passageiros nos locais autorizados;
XIX. Parar somente nos pontos autorizados;
XX. Permanecer, quando em operação, sempre 
uniformizado e identificado, conforme as determinações 
da STT;
XXI. Responsabilizar-se pelas despesas com pessoal, 
operação, manutenção, tributos, encargos sociais e 
previdenciários, aquelas decorrentes da compra de 
equipamentos para garantir os níveis e a segurança do 
serviço;
XXII. Manter seguro contra risco de responsabilidade civil, 
como cobertura para passageiro e terceiros;
XXIII. Utilizar somente veículo cadastrado na STT;
XXIV. Ter o veículo emplacado e registrado em 
Camaçari, na categoria de aluguel;
XXV. Manter sempre regularizados perante os órgãos 
competentes, em seu nome e nas condições exigidas pela 
STT e pelo Edital de Licitação, os veículos utilizados nos 
serviços; 
XXVI. Portar, permanentemente, quando em operação, 
a documentação referente a concessão, a propriedade e 
licenciamento do veículo, a habilitação do condutor e 
quaisquer outros documentos operacionais exigidos pela 
STT;
XXVII. Executar o plano de manutenção preventiva 
recomendado pelo fabricante do veículo;
XXVIII. Manter o veículo em perfeitas condições de 
higiene, conservação, segurança e funcionamento;
XXIX. Substituir, sistematicamente, o veículo quando 
este atingir a idade limite estabelecida;
XXX. Adquirir veículos com equipamentos que atendam 
às recomendações contidas na Norma 15.570 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra que 
venha a substituí-la;
XXXI. Utilizar no veículo somente o combustível 
permitido pela legislação em vigor;
XXXII. Instalar, em todos os seus veículos, equipamentos 
antipoluentes, de acessibilidade aos idosos, gestantes, 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, na 
forma estabelecida na legislação em vigor;
XXXIII. Instalar nos veículos todos os equipamentos 
estabelecidos na legislação, no Edital de Licitação e neste 
Regulamento;
XXXIV. Submeter o veículo, dentro dos prazos fixados, às 
vistorias que lhes forem determinadas;
XXXV. Manter em operação somente o veículo com 
certificado válido de vistoria e portando todos os 
equipamentos obrigatórios;
XXXVI. Recolher o veículo, para verificação e efetivação 
dos reparos necessários, sempre que houver indício de 
qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança 
ou o conforto dos passageiros, dando ciência imediata à 
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conhecimento pelo público.

Art. 26. Somente serão dispensados do pagamento de 
tarifa os usuários cujo direito à gratuidade ou benefício 
tarifário encontre-se fixado em instrumento próprio, 
decretos regulamentadores ou na legislação específica.

Art. 27. Poderá a STT criar Câmara de Compensação 
Tarifária, caso necessária, devendo para tal elaborar 
Regulamento próprio de funcionamento. 

Art. 28. Compete a STT a delegação da comercialização 
dos serviços, em conformidade com o estabelecido no 
Edital de Licitação, e, portanto, a especificação e 
aprovação técnica do sistema de bilhetagem eletrônica a 
ser implantado no Serviço Convencional englobando os 
cartões inteligentes, créditos eletrônicos, validadores, etc. 

CAPÍTULO VII

DO REGIME DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO 
CONVENCIONAL

Art. 29. Incumbe às concessionárias prestar o serviço de 
forma adequada e eficiente, sempre com vistas à 
satisfação dos usuários, nos termos da Legislação 
Federal, Estadual e Municipal em vigor de acordo, ainda, 
com este Regulamento e demais normas aplicáveis, em 
especial:

I. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, em 
especial as operacionais, bem como as cláusulas 
contratuais;
II. Manter a boa situação econômico-financeira, prestando 
contas regularmente ao Poder Público, conforme 
determinado no contrato;
III. Promover a atualização tecnológica dos meios 
empregados na execução dos serviços delegados, 
buscando, principalmente, formas de preservação do 
meio ambiente e aumento do conforto e segurança do 
usuário;
IV. Garantir a segurança e integridade física dos usuários, 
bem como a acessibilidade, principalmente a idosos e 
pessoas com restrição de mobilidade, responsabilizando-
se integralmente pelos danos materiais e morais 
porventura causados, por dolo ou culpa, sem que a 
fiscalização da Prefeitura Municipal atenue ou exclua essa 
responsabilidade;
V. Executar as obras e serviços estabelecidos em edital e 
em contrato, de acordo com normas fixadas pela 
Prefeitura Municipal;
VI. Utilizar somente mão-de-obra devidamente capacitada 
e habilitada, submetida a constantes processos de 
qualificação e atualização, buscando o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço para a satisfação e segurança dos 
usuários; 
VII. Adequar e manter a frota necessária, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal, 
observando, principalmente, os critérios de idade média, 
estado de conservação, equipamentos necessários e 
acessibilidade.

Art. 30. Durante o prazo da concessão a concessionária 
cumprirá com os termos do contrato e propostas por ela 
apresentadas no processo licitatório que deu origem à 
concessão, bem como com as especificações e condições 
que integrem o Edital de Licitação.

Art. 31. As concessionárias respondem integralmente 
pelos danos material, corporal e moral, a passageiros e 
terceiros, na prestação do serviço.

Art. 32. Não será admitida a ameaça de interrupção, nem 
a solução de continuidade ou a deficiência grave na 
prestação do Serviço Convencional Transporte Coletivo 
Urbano e Rural de Camaçari, o qual deve estar 
permanentemente à disposição do usuário.

Parágrafo Único.  Caso seja constatada deficiência na 
prestação dos serviços concedidos, por qualquer motivo, 
e, em especial, em razão da extinção do contrato de 
concessão, a Prefeitura Municipal poderá determinar que 
o serviço seja mantido e executado pelas demais 
concessionárias ou permissionários, separadamente ou 
em conjunto, até que se normalize a situação excepcional.

Art. 33. O Serviço Convencional será executado conforme 
especificações operacionais definidas nas Ordens de 
Serviços Operacionais (OSO´s) e padrões técnicos, 
definidos neste Regulamento e em atos normativos 
estabelecidos pela STT, bem como na legislação 
pertinente.

Art. 34. As concessionárias somente poderão efetuar 
alterações nos itinerários se devidamente compatíveis, e 
em casos estritamente necessários, por motivos 
eventuais, de impedimentos de vias e logradouros, as 
quais deverão cessar imediatamente após o término dos 
mesmos.

Parágrafo único.No caso de alteração de itinerário, na 
forma descrita no caput deste artigo, as Concessionárias 
deverão informar à STT sua ocorrência.

Art. 35. Os motoristas e cobradores, quando em 
operação, deverão ter sua documentação em ordem, 
pronta, para ser exibida à fiscalização.

Art. 36. Na execução das viagens deverão ser 
observados, além dos especificados nas demais 
legislações, os seguintes procedimentos:

I. Embarque e desembarque de passageiros somente 
será efetuado nos pontos previamente estabelecidos, que 
contenham identificação, e após regular acionamento pelo 
passageiro;
II. Embarque e desembarque de passageiros dar-se-á em 
qualquer local solicitado pelo passageiro, se na via onde 
trafegar o ônibus não houver demarcação de pontos de 
parada;
III. Tráfego dos ônibus somente ocorrerá com suas portas 
fechadas;
IV. As paradas nos pontos de controle somente serão 
permitidas pelo tempo necessário para a regulagem 
operacional do serviço, visando o cumprimento dos 
intervalos previstos, ou para refeição dos operadores, 
desde que assim definidos nas programações do serviço;
V. Nos terminais onde houver disponibilidade de área para 
acomodação de ônibus e desimpedimentos de natureza 
urbana, admitir-se-á o estacionamento dos ônibus em 
paradas prolongadas;
VI. No caso de avaria mecânica, falhas de qualquer 
natureza e acidentes sem vítimas, que não envolva a 
necessidade, prevista em lei, da permanência do ônibus 
no local, o mesmo deverá ser estacionado fora da faixa de 
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Art. 43. Só será admitida a circulação de ônibus que 
tenham sido previamente cadastrados na STT, na forma 
do disposto no art. 107 e art. 135, ambos do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9503/97).

§ 1°. O cadastro do ônibus dar-se-á através de 
requerimento encaminhado pela concessionária no qual 
deverá constar os dados da frota para a qual é solicitada 
sua inclusão e/ou exclusão no Cadastro da Frota, 
acompanhado dos documentos que comprovem a 
propriedade e posse, desde que devidamente 
acompanhada da respectiva Nota Fiscal de aquisição, 
Contrato de Leasing, CDC ou qualquer outra modalidade 
de arrendamento mercantil, além do competente 
licenciamento.

§ 2°. O ônibus será submetido à vistoria prévia realizada 
pela STT, antes do deferimento do seu cadastro.

§ 3°. Para cada ônibus cadastrado será fornecido 
Autorização de Tráfego, a qual deverá ser colocada no 
ônibus, em lugar determinado de fácil leitura.

Art. 44. Os ônibus em operação deverão ser mantidos em 
perfeito estado de funcionamento, segurança, conforto e 
higiene em conformidade com instruções definidas em ato 
normativo específico.

Parágrafo Único. Os ônibus que estejam alocados na 
reserva técnica e que estejam afastados de serviço para 
fins de manutenção poderão assim permanecer por um 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, findo o qual deverá 
ser imediatamente substituído por outro, de forma a 
recompor a quantidade de ônibus de reserva.

Art. 45. A idade média da frota integrante do serviço 
deverá ser de no máximo 4 (quatro) anos e a vida útil 
máxima admitida para os veículos é de 10 (dez) anos, 
sempre levando em consideração o ano de fabricação do 
chassi, ou do ônibus, no caso deste ser monobloco.

§ 1º. Nos primeiros 02 (dois) anos do contrato de 
concessão regularmente firmado admitir-se-á veículos 
com idade de 05 (cinco) anos para ingresso no sistema de 
transporte, respeitada a vida útil máxima acima estipulada 
e determinada sua substituição por veículos na forma 
fixada no caput do presente artigo, após o período ora 
estabelecido.
§ 2º. As substituições de ônibus que atingirem o limite 
máximo de uso ou necessárias para recomposição da 
idade média da frota de veículos deverão ocorrer em 
conformidade com os prazos definidos, pela 
concessionária, em Plano de Renovação de Frota, o qual 
deverá ser submetido à aprovação da STT, na forma 
estabelecida no Edital de Licitação.   

Art. 46. Nenhum ônibus poderá operar sem estar com a 
sua catraca lacrada pela STT, e em bom estado de 
funcionamento.

Parágrafo único. A substituição e/ou reparo da catraca só 
poderá ser feita mediante solicitação a STT, que 
promoverá a colocação de novo lacre e efetuará os 
registros correspondentes através de agentes de 
fiscalização.

Art. 47. Os ônibus serão submetidos semestralmente à 

circulação e, de preferência, em local de pouco tráfego, de 
sorte a não atrapalhar o trânsito da região, e não provocar 
acidentes;
VII. Ocorrendo a situação prevista no inciso anterior, a 
tripulação deverá providenciar local adequado para 
espera dos passageiros, sinalização em conformidade 
com a legislação de trânsito, e a baldeação dos 
passageiros para outros ônibus, cujos motoristas não 
poderão interpor restrições de qualquer natureza, exceto 
no caso do ônibus apresentar-se com excesso de lotação.

Art. 37. Fica terminantemente proibida a admissão de 
passageiros pela porta de desembarque do veículo, 
exceto nos casos definidos pela legislação e normas em 
vigor.

Art. 38. Fica proibida a interrupção das viagens, salvo em 
caso fortuito ou de força maior, caso em que a 
concessionária fica obrigada a realizar as providências 
necessárias para garantia, ao usuário, do prosseguimento 
de sua viagem.

Art. 39. O reabastecimento ou manutenção de veículos 
deverá ser realizado em local próprio da Concessionária, 
antes da entrada do mesmo em operação.

Art. 40. Os passageiros poderão conduzir bagagens, 
desde que possível o seu transporte, sem incômodo ou 
risco para os demais passageiros, a critério do motorista.

Art. 41. Será recusado o transporte de passageiro 
quando:

I. Estiver em visível estado de embriaguez ou sob efeito de 
drogas;
II. Comprometer a segurança e tranquilidade dos demais 
passageiros;
III. Estiver usando traje sumário;
IV. Portando aparelhos sonoros ligados de modo a 
perturbar aos demais passageiros;
V.  Praticando atitude inconveniente;
VI. Transportando animais e objetos incompatíveis com o 
conforto, a higiene e a segurança dos demais passageiros 
de acordo com a normatização vigente.

CAPÍTULO VIII

DOS VEÍCULOS DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO E 
MANUTENÇÃO

Art. 42. Os ônibus empregados no Serviço Convencional 
deverão ter as características e especificações técnicas 
definidas no contrato de concessão e nas normas 
disciplinadoras fixadas pela STT.

§ 1°. A STT considerará, para fixação das características 
dos ônibus referidas no caput deste artigo, as 
características operacionais das linhas e das vias que 
integram o seu itinerário, bem como as normas oficiais, 
definidas na legislação específica.

§ 2°. Os ônibus e seus componentes não poderão sofrer 
alterações ou qualquer modificação que alterem as 
características definidas, sem autorização prévia da STT.

§ 3°. A concessionária deverá uniformizar a identificação 
de sua frota no tocante à cores, desenhos, e demais 
elementos de identificação visual, segundo normas 
definidas pela STT.
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vistoria geral, segundo normas estabelecidas pela STT, 
sem prejuízo da realização de vistorias eventuais.

§ 1°. Os ônibus aprovados na vistoria serão identificados 
através de um selo colocado no vidro dianteiro direito 
superior, no interior do veículo.
§ 2°. Os ônibus que forem reprovados, deverão ser 
reparados, e submetidos à nova vistoria, no prazo 
estipulado pela STT.
§ 3°. Encerrado o processo de vistoria do dia, o agente de 
fiscalização entregará à concessionária o resultado, 
indicando aqueles ônibus que apresentam falhas que 
comprometam a segurança do usuário e da população, as 
quais poderão ser reparadas em um prazo máximo de 05 
(cinco) dias, findo o qual serão submetidos a uma nova 
vistoria.
§ 4°. A STT poderá determinar a imediata apreensão do 
veículo, sempre que forem constatadas falhas que 
comprometam a segurança do usuário e da população, ou 
decorrido o prazo definido no parágrafo anterior, sem que 
a concessionária tenha tomado as providências no sentido 
de sanar as falhas constatadas.

Art. 48. Os serviços de manutenção deverão ser 
efetuados de acordo com as melhores técnicas, com 
adequados Planos de Manutenção Preventiva e Corretiva 
e de acordo com as instruções e recomendações dos 
fabricantes.

Art. 49. A manutenção e o abastecimento dos veículos 
deverão ser feitos em local apropriado da garagem da 
concessionária, não admitida, sob qualquer pretexto, a 
presença de passageiros a bordo.

Art. 50. Os veículos somente poderão iniciar a operação 
do serviço após comprovada condições normais de 
tráfego, sem acusar qualquer anormalidade em teste de 
funcionamento feito na garagem, bem como após terem 
sido convenientemente limpos.

CAPÍTULO IX

DAS INSTALAÇÕES

Art. 51. A concessionária deverá ter garagem ou 
garagens, para a guarda, manutenção dos ônibus e 
operação dos serviços nas condições estabelecidas no 
Edital de Licitação.

Art. 52. A garagem deverá apresentar, no mínimo, as 
instalações e os equipamentos mínimos relacionados 
abaixo:
I. Dependências para administração do tráfego;
II. Dependências para execução dos serviços de 
manutenção;
III. Dependências para uso dos funcionários com 
sanitários, vestiários e refeitório;
IV. Dependências para administração;
V.  Portaria;
VI.Área para inspeção de frota dotada de valeta com 
pontos de energia elétrica.

§ 1°. Todas as instalações deverão integrar lote ou lotes de 
terrenos devidamente dotados de fechamento lateral.

§ 2°. O pátio de circulação dos veículos deverá ser 
calçado.
§ 3°. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as 

instalações deverão atender às normas da Prefeitura 
Municipal de Camaçari para edificações e obras, uso e 
ocupação do solo.

CAPÍTULO X
DO PESSOAL DE OPERAÇÃO

Art. 53. A concessionária adotará processos adequados 
para a seleção e treinamento de pessoal, em especial aos 
funcionários que desempenham atividades relacionadas 
com o público e com a segurança de transporte.

Art. 54. O pessoal da concessionária, em contato com o 
público, deverá:
I. Conduzir-se com urbanidade;
II. Apresentar-se corretamente uniformizado, com 
identificação pessoal e da concessionária;
III. Prestar ao passageiro, quando solicitado, todas as 
informações relativas aos serviços;
IV. Cumprir as normas fixadas neste Regulamento e 
demais normas, portarias e instruções complementares, 
relativas à execução dos serviços.

Art. 55. A admissão dos motoristas pelas operadoras será 
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos, 
sem prejuízo de outros por ela estipulados:
I. Comprovar minimamente a conclusão do Nível Médio de 
Escolaridade;
II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade;
III. Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, 
categoria "D" expedida pelo DETRAN/BA ou pelo mesmo 
averbada;
IV. Comprovar ter bons antecedentes criminais;
V. Não estar respondendo a processo criminal 
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores;
VI. Comprovar experiência profissional na área de 
qualificação;
VII. Apresentar atestado médico de sanidade física e 
mental, emitido a no máximo 30 (trinta) dias contados 
retroativamente ao cadastro junto à STT, com nome do 
médico e número de inscrição no CRM legíveis, indicando 
capacidade para o exercício do serviço com segurança de 
transporte profissional de passageiros como condutor do 
Serviço Convencional de Camaçari (original ou cópia 
autenticada);
VIII. Ser aprovado em curso de relações interpessoais;
IX. Ser aprovado em curso de primeiros socorros;
X. Ser aprovado nos testes de capacidade profissional da 
atividade que será exercida;
XI. Ter concluído o treinamento de pessoal de operação, a 
ser ministrado pela Concessionária.

§ 1º. Os cursos de que tratam os incisos VII, VIII, IX e X do 
presente artigo serão ministrados por entidades 
contratadas pela Concessionária desde que com a prévia 
e expressa anuência da STT, a quem caberá a verificação 
da capacidade técnica da instituição.
§ 2º. Os requisitos estipulados no caput do presente artigo 
deverão ter respeitado o seu atendimento enquanto durar 
o vínculo dos motoristas com a Concessionária e desta 
com o Poder Público.

Art. 56. Constituem deveres dos motoristas das 
operadoras, sem prejuízo das demais obrigações 
insculpidas na legislação de trânsito:
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deverão ter respeitado o seu atendimento enquanto durar 
o vínculo dos cobradores com a Concessionária e desta 
com o Poder Público.

Art. 58. Constituem deveres do cobrador:

I. Cobrar o correto valor da tarifa;
II. Manter em reserva, moeda suficiente para restituição do 
troco devido;
III. Não fumar no interior do veículo, nem permitir que 
passageiros o façam;
IV. Colaborar com o motorista em tudo que diga respeito à 
comodidade e segurança dos passageiros e regularidade 
da viagem;
V. Preencher corretamente os documentos de viagem de 
sua responsabilidade;
VI. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza, 
ainda que tenha autorização legal para tanto;
VII. Providenciar para que os objetos esquecidos no 
interior dos veículos sejam entregues à concessionária 
quando encerrar o seu turno de serviço;
VIII. Esclarecer polidamente aos usuários sobre horários, 
itinerários, preços de passagens e demais assuntos 
correlatos;
IX. Não abandonar o veículo, quando parado para 
embarque e desembarque de passageiros;
X. Prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados;
XI. Exibir à fiscalização, sempre que lhe for solicitado, os 
documentos que lhe forem exigidos por lei, neste 
Regulamento e em outras normas editadas pela STT;
XII. Auxiliar o motorista nos atos de transbordo dos 
passageiros, em caso de interrupção da viagem por 
motivo de falha ou acidentes;
XIII. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos 
intervalos da jornada ou antes de entrar em serviço.

CAPÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES

 
Art. 59. Constitui infração na operação do Serviço 
Convencional de Transporte Coletivo Urbano e Rural de 
Camaçari a inobservância dos preceitos estabelecidos no 
presente Regulamento e no Regulamento Geral dos 
Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros 
(Decreto Municipal nº. 6385/2016), bem como às 
disposições que regerem o ato de outorga da concessão.

Parágrafo Único. As infrações ao sistema convencional de 
transporte público coletivo urbano e rural de passageiros 
do Município de Camaçari são aquelas cujas penalidades 
e formas de aplicação encontram-se descritas no 
Regulamento Geral dos Serviços de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros, editado por meio do Decreto nº. 
6385/2016, sem prejuízo de outras igualmente aplicáveis.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Art. 60. Anualmente as Concessionárias do Serviço 
Convencional deverão proceder ao seu recadastramento 
junto ao sistema, assim como o recadastramento do seu 
pessoal de operação a fim de se verificar a manutenção 
das condições de ingresso na forma do presente Decreto e 
demais normas e Regulamentos aplicáveis ao serviço. 

Parágrafo Único: Sem prejuízo do disposto no caput do 
presente artigo, as Concessionárias deverão ainda 

I. Dirigir o ônibus de modo a não prejudicar a segurança e o 
conforto dos passageiros;
II. Movimentar o ônibus somente com as portas fechadas;
III. Evitar freadas bruscas e outras situações propícias a 
acidentes;
IV. Zelar pela boa ordem no interior do ônibus;
V. Prestar os esclarecimentos solicitados pelos agentes de 
fiscalização e pesquisadores da STT;
VI. Evitar conversação regular com os usuários quando o 
ônibus estiver em movimento;
VII. Atender aos sinais de parada nos pontos pré-fixados;
VIII. Manter no veículo todos os documentos exigidos;
IX. Realizar o transbordo dos passageiros em caso de 
interrupção da viagem por motivo de falha ou acidentes, 
mantendo os passageiros em local que ofereça 
segurança;
X. Não fumar no interior do ônibus;
XI. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos intervalos 
da jornada ou antes de entrar em serviço;
XII. Recolher o veículo à garagem, quando ocorrer indícios 
de defeito mecânico que possa colocar em risco a 
segurança dos passageiros;
XIII. Recusar o transporte de animais, plantas de médio ou 
grande porte, material inflamável, explosivo, corrosivo e 
outros materiais que possam comprometer a segurança 
ou conforto dos usuários, na forma da legislação vigente;
XIV. Providenciar imediata limpeza do veículo quando 
necessário;
XV. Não permitir, salvo nos casos autorizados na 
legislação, a viagem de qualquer pessoa sem o devido 
pagamento, buscando auxílio policial quando necessário;
XVI. Não permitir entrada de pedintes e vendedores dentro 
dos ônibus;
XVII. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza, 
ainda que tenha autorização legal para tanto;
XVIII. Preencher corretamente os documentos de 
viagem de sua responsabilidade.

Art. 57. A admissão dos cobradores pelas concessionárias 
será condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos, sem prejuízo de outros por ela estipulados:

I. Comprovar minimamente a conclusão do Nível Médio de 
Escolaridade;
II. Comprovar ter bons antecedentes criminais;
III. Não estar respondendo a processo criminal 
relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e 
corrupção de menores;
IV. Apresentar atestado médico de sanidade física e 
mental, emitido a no máximo 30 (trinta) dias contados 
retroativamente ao cadastro junto à STT, com nome do 
médico e número de inscrição no CRM legíveis, indicando 
capacidade para o exercício do serviço com segurança de 
transporte profissional de passageiros como condutor do 
Serviço Convencional de Camaçari (original ou cópia 
autenticada); 
V. Ser aprovado em curso de relações interpessoais;
VI. Ser aprovado em curso de primeiros socorros;
VII. Ter concluído o treinamento de pessoal de operação, a 
ser ministrado pela Concessionária.

§ 1º. Os cursos de que tratam os incisos V, VI e VII do 
presente artigo serão ministrados por entidades 
contratadas pela Concessionária desde que com a prévia 
e expressa anuência da STT, a quem caberá a verificação 
da capacidade técnica da instituição.

§ 2º. Os requisitos estipulados no caput do presente artigo 
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qual alterou o disposto no art. 6º., da Constituição Federal 
passando a incluir o transporte no rol dos direitos sociais;

CONSIDERANDO ainda o Regulamento Geral da 
Operação dos Serviços de Transporte Público Coletivo 
Urbano e Rural de Passageiros do Município de Camaçari, 
editado por meio do Decreto Municipal nº. 6385, de 28 de 
abril de 2016;
 

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º. Considera-se Serviço Complementar de 
Transporte Coletivo Urbano e Rural de Camaçari, o 
serviço, delegado por Permissão, prestado por pessoas 
físicas proprietárias de veículos do tipo miniônibus, 
destinado ao atendimento contínuo e permanente das 
necessidades básicas do transporte público coletivo 
urbano e rural de Camaçari, obedecendo a itinerários, 
horários e intervalos de tempo preestabelecidos. 
 
Art. 2º. A prestação do Serviço Complementar de 
Transporte Público Coletivo Urbano e Rural de 
Passageiros do Município de Camaçari dar-se-á com 
observância ao disposto no presente Regulamento, no 
Decreto Municipal nº. 6385/2016, na Lei Orgânica do 
Município, no Código de Trânsito Brasileiro, na Política 
Nacional da Mobilidade Urbana e demais normas 
complementares expedidas por órgãos competentes.
 
Art. 3º. A delegação dos serviços será outorgada pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari através da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, 
instrumentalizada pela expedição do competente Contrato 
de Permissão Pública pelo prazo de 10 (dez) anos, 
selecionando os prestadores do serviço, através de 
processo licitatório.
 
§ 1º. A delegação de que trata o caput deste artigo será 
deferida, exclusivamente, à pessoa física, vedada, em 
qualquer hipótese, sua outorga à pessoa jurídica.
§2º. Só será delegada 01 (uma) única permissão a cada 
permissionário.
§ 3º. Para cada permissão outorgada será admitido o 
registro de 01 (um) único veículo, assegurada a sua 
substituição, mesmo antes de atingido o limite de sua vida 
útil, conforme definido no presente Regulamento.
§ 4º. Em qualquer hipótese de substituição de veículo, esta 
dar-se-á, sempre, por veículo de idade igual ou inferior ao 
do substituído, preenchidos, igualmente, todos os 
requisitos exigidos neste Regulamento.

Art. 4º. Os permissionários que desejarem devolver sua 
permissão à STT, deverão requerer o cancelamento da 
mesma.

Parágrafo único.  O cancelamento só será autorizado pela 
STT, após a efetivação de baixa de cadastros.

Art. 5º.  A permissão é delegada para operacionalização 
dos Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano e 
Rural de Passageiros, no Município de Camaçari, na 
forma especificada no Edital de Licitação e seus anexos. 

Art. 6º. O Serviço Complementar de Transporte Público 
Coletivo Urbano e Rural de Camaçari se sujeitará aos 

submeter os veículos integrantes da sua frota à vistoria 
semestral, sem prejuízo das vistorias eventuais que se 
fizerem necessárias.

Art. 61. Para fins de emissão dos documentos 
comprobatórios do cadastro do pessoal de operação, bem 
como, dos veículos e das Concessionárias, estas últimas 
arcarão com os custos dos aludidos serviços, por meio de 
tarifas públicas a serem editadas pelo Poder Público, na 
forma da legislação aplicável. 

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 62. Caberá à STT a edição de normas operacionais 
específicas relativas às condições de prestação dos 
serviços regidos por este Regulamento.
 

Art. 63. Aplicar-se-á analogicamente ao presente Decreto, 
as disposições contidas no Regulamento Operacional do 
Serviço Complementar de Transporte Público Coletivo 
Urbano e Rural de Passageiros do Município de Camaçari, 
no que couber.

Art. 64. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor 
Superintendente da STT, cabendo-lhe baixar normas 
suplementares a este Regulamento.
 
Art. 65. O presente Regulamento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 18  DE MAIO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 6414/ 2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre o Regulamento Operacional 
do Serviço Complementar de Transporte 
Público Coletivo Urbano e Rural de 
Passageiros de Camaçari e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro 
no disposto no Capítulo IV da Lei Orgânica do Município, 
em especial os artigos 158, 159, 161, 162, 163 e 165; e, 

CONSIDERANDO a determinação especificada no art. 
16, da Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006;

CONSIDERANDO as competências constitucionais que 
tratam da matéria, em especial, aquelas especificadas no 
art. 30, incisos I, II e V, todos da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a edição da Política Nacional da 
Mobilidade Urbana (Lei Federal nº. 12587/2012);

CONSIDERANDO a edição do Estatuto da Acessibilidade 
(Lei Federal nº. 13.146/2015);

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº. 90/2015 a 
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de passageiros, aferidas por processos diretos ou 
indiretos de medição; o seu comportamento em termos de 
distribuição espacial e temporal; a capacidade dos 
veículos utilizados; a taxa de conforto, em termos de 
densidade de passageiros em pé e intervalos máximos de 
espera; o tempo de viagem e demais condições 
específicas.

Parágrafo Único: Para os estudos necessários à 
especificação do serviço, a STT utilizará técnicas 
consagradas de Engenharia de Transportes e de Tráfego e 
realizará, periodicamente, as pesquisas e levantamentos 
que se fizerem necessários.

Art. 14. Atendendo ao planejamento do serviço, a STT 
poderá: criar, alterar e extinguir qualquer linha, levando em 
consideração os aspectos técnicos, sociais e econômicos.
Parágrafo Único: As modificações introduzidas não 
importarão em qualquer direito à compensação ou 
indenização à permissionária.

Art. 15. Todas as informações operacionais, resultantes 
dos estudos de planejamento e especificação, serão 
registradas em Ordem de Serviço Operacional (OSO), a 
ser emitida pela STT, a qual será o único documento válido 
para definição das características operacionais do serviço 
a ser realizado pelo permissionário.

§ 1°. A Ordem de Serviço Operacional será emitida no 
início da vigência do contrato de permissão e sempre que 
houver alterações na relação de linhas, ou da frota, 
contendo, minimamente:

I. Denominação da permissionária;
II. Data de validade;
III. Relação da linha, com respectivo código e 
denominação das vias, nas quais deverão ser alocados os 
veículos;
IV. Quantidade de veículos que integram a frota 
operacional, com sua respectiva especificação em termos 
de capacidade e demais informações relevantes que 
resultem em diferenças na oferta do serviço, especificado 
por linha, por dia, tipo e período de operação;
V. Quantidade de veículos que integram a frota reserva 
técnica, com sua respectiva especificação;
VI. Ordem de Serviço Operacional por Linha, anexos à 
Ordem de Serviço Geral;
VII. Data da emissão e assinaturas respectivas dos 
prepostos da STT.

§ 2°. A frota reserva técnica será estabelecida em função 
da frota operacional, na proporção mínima de 5% (cinco) 
por cento e máxima de 15% (quinze) por cento de seu 
valor, sendo considerado para fins do cálculo ora 
assinalado, o total da frota correspondente ao número de 
vagas outorgadas por meio do sistema de permissão 
pública, cabendo à STT sua fixação e gestão.

Art. 16. A STT modificará as Ordens de Serviço 
Operacionais sempre que houver alterações na demanda, 
necessidade de revisão da oferta do serviço, devido a 
mudanças no sistema viário ou no tráfego que gerem 
alterações na velocidade operacional e no tempo de ciclo 
da viagem.
§ 1°. Nas hipóteses assinaladas no caput deste artigo, 
poderão ser solicitados, sem prejuízo de outras medidas:

I. Aumento ou redução da frota alocada à linha;

seguintes princípios e diretrizes:

I .Un iversa l idade ,  acess ib i l i dade ,  e f i c iênc ia ,  
economicidade, transparência, legalidade, segurança, 
competitividade, tecnologia e saúde do trabalhador e seus 
usuários; 
II. Alternativas tecnológicas convergentes com o 
planejamento urbano e ambiental e com o interesse 
público; 
III. Boa qualidade dos serviços compreendendo rapidez, 
conforto, continuidade, segurança, modicidade tarifária e 
acessibilidade universal; 
IV. Integração com os diferentes modais (rodoviário, 
ferroviário, aquaviário e cicloviário); 
V. Redução dos níveis de poluição ambiental observando-
se para tanto, as normas técnicas pertinentes e os padrões 
de controle de emissão de poluentes; 
VI. Estímulo à participação dos usuários no 
acompanhamento e fiscalização dos serviços; 
VII. Observância e cumprimento da legislação protetora 
das condições de saúde e segurança do trabalhador e 
seus usuários;
VIII. Observância e cumprimento da legislação protetora 
dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade. 

Art. 7º. O Serviço Complementar de Transporte Coletivo 
Urbano e Rural de Camaçari tem caráter essencial e terá 
tratamento prioritário no planejamento do sistema viário e 
na organização da circulação, integrando assim o Sistema 
de Transporte Público Coletivo de Passageiros do 
Município de Camaçari.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR

 
Art. 8º. O planejamento do Serviço Complementar será 
realizado visando o atendimento das necessidades da 
população, observadas as diretrizes gerais do 
planejamento global da cidade, especialmente aquelas 
relativas ao Uso e Ocupação do Solo e ao Sistema Viário, 
e considerando a adoção de alternativas tecnológicas 
apropriadas.

Art. 9º. O planejamento deverá ter como princípio básico 
proporcionar aos usuários a mais ampla mobilidade e o 
acesso a toda cidade, no menor tempo e custo possíveis, 
com segurança e conforto.

Art. 10. A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público - STT assegurará a mais ampla participação 
possível da comunidade durante as fases de pesquisas e 
de avaliação dos reflexos das propostas a serem 
implantadas.

Art. 11. A STT manterá um acompanhamento permanente 
da operação, buscando sempre modernizar, o mais 
rapidamente possível, as especificações do Serviço 
Convencional.
 
Art. 12. A STT realizará avaliações periódicas do serviço, 
no seu todo ou em partes, objetivando identificar 
tendências e propor diretrizes que norteiem o 
planejamento a médio e longo prazo.

Art. 13. A especificação do Serviço Complementar deverá 
ser realizada tomando-se como base as demandas reais 
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usuários; abrigos e sinalização de pontos de parada;
XI. Implantar abrigos e sinalização de pontos de parada;
XII. Definir leiaute e programação visual dos veículos.

Parágrafo único. Os serviços de implantação e 
manutenção de abrigos, de sinalização de pontos de 
parada e terminais poderão ser realizados direta ou 
indiretamente pela STT.

Art. 20. São direitos/deveres da STT no exercício de suas 
funções de gerenciamento:

I. O livre exercício de suas atividades de gerenciamento, 
respeitadas as competências e determinações expressas 
na legislação, neste Regulamento e demais atos 
normativos;
II. O livre acesso às instalações utilizadas coletivamente 
pelos permissionários e aos seus veículos, desde que 
para exercício de suas atividades de gerenciamento do 
serviço;
III. O acatamento por parte dos permissionários e seus 
prepostos, das instruções, normas e especificações do 
serviço;
IV. O recebimento dos valores devidos pelos 
permissionários em relação às multas impostas em virtude 
das infrações ao sistema;
V. O recebimento das taxas correspondentes aos serviços 
públicos prestados diretamente aos permissionários para 
fins de regularização da sua condição de prestador. 

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 21. Sem prejuízo do disposto nas demais legislações 
pertinentes, são direitos dos usuários: 
I. Receber serviço adequado; 
II. Receber da STT e dos Permissionários, informações 
pertinentes ao Serviço Complementar para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos; 
III. Utilizar os serviços com liberdade de escolha, 
observadas as normas da legislação em vigor sobre a 
matéria; 
IV. Denunciar à STT irregularidades referentes ao Serviço; 
V. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos 
praticados pelos Permissionários com relação ao Serviço; 
VI. Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço; 
VII. Cooperar com a fiscalização da STT; 
VIII. Tomar conhecimento das providências adotadas pela 
STT   a respeito de queixas ou reclamações formuladas 
com respeito à prestação de serviços.
 
§ 1º. Para os efeitos deste artigo entende-se como serviço 
adequado, o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.
§ 2º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço 
a sua interrupção em situação de emergência ou após 
prévio aviso, quando:

Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações ou equipamentos; 

Autorizada pelo Poder Público.
 
§ 3°. Ao usuário será garantida, sem nova tarifação, a 
continuidade de sua viagem através da utilização dos 
veículos alocados no Serviço de Transporte, sempre que 
ocorrer impedimento da viagem que estiver sendo 
realizada, por motivos mecânicos, acidente de trânsito ou 

a) 

b) 

II. Modificação na especificação dos veículos para outros, 
cuja capacidade e demais características técnicas, sejam 
mais adequados à nova situação da linha;
III. Aumento ou redução do intervalo entre as partidas, bem 
como o percentual da frota necessária para operação no 
pico e no entre pico, objetivando um melhor atendimento a 
nova demanda.

§ 2°. Havendo necessidade de alteração das 
especificações dos veículos, o permissionário será 
informado com antecedência de 30 (trinta) dias, devendo 
se manifestar em um prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da comunicação.

Art. 17. Garantir-se-á ao permissionário a possibilidade de 
apresentação de propostas relativas à especificação do 
serviço.

§ 1°. O permissionário poderá propor o quadro horário da 
linha, realizando os ajustes operacionais necessários, 
respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente 
para o atendimento da demanda fixada pela STT.
§ 2°. Apresentados os estudos relativos à especificação do 
serviço pela STT, o permissionário terá um prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de propostas, as 
quais deverão ser analisadas num prazo de 05 (cinco) 
dias.
§ 3°. Durante o período de apresentação e análise referida 
no parágrafo anterior, caso necessário, vigorará a 
especificação do serviço inicialmente definida pela STT.

Art. 18. A STT elaborará Planos de Contingência e adotará 
providências para a sua implantação, sempre que for 
configurada ameaça de solução de continuidade na 
operação dos serviços.

CAPÍTULO III

DO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO 
COMPLEMENTAR

Art. 19. Compete à STT no exercício de suas atividades de 
gerenciamento do Serviço Convencional de Transporte 
Público Coletivo Urbano e Rural de Passageiros de 
Camaçari: 
I. Planejar e especificar o serviço a ser prestado pelos 
permissionários;
II. Fixar quadros de horários e frota do sistema;
III. Vistoriar e fiscalizar os veículos, demais equipamentos 
e instalações;
IV. Fixar parâmetros, coeficientes e índices da planilha de 
custos e promover sua a sua revisão, sempre que 
necessário, respeitado o estabelecido no Edital de 
Licitação e na legislação em vigor;
V. Propor reajustes das tarifas e proceder à revisão, 
sempre que necessário;
VI. Promover auditorias técnicas operacionais e 
econômico-financeiras nos registros contábeis, fiscais e 
operacionais dos permissionários;
VII. Aplicar as penalidades previstas nos contratos de 
permissão, na legislação e neste Regulamento;
VIII. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, avaliar e 
solucionar as solicitações/ reclamações dos usuários;
IX. Estimular o aumento da qualidade e produtividade do 
serviço prestado;
X. Medir e fiscalizar o serviço concedido;
XI. Estudar a implantação de terminais de transferências 
e/ou integração; equipamentos de informação aos 
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devidamente comprovado por laudo médico expedido por 
profissional habilitado e ratificado pela junta médica 
municipal.

§ 1º. O afastamento deverá ser comunicado à STT com 
antecedência ou logo da sua ocorrência.
§ 2º. Nos afastamentos de que tratam os incisos I a V do 
caput do presente artigo, o Permissionário deverá se fazer 
substituir por motorista auxiliar devidamente cadastrado 
na STT, dada a essencialidade dos serviços de transporte 
a cuja prestação se obrigou.
§ 3º. Tratando-se de doença grave que o incapacite ao 
exercício da atividade profissional por período superior ao 
prazo fixado no inciso V, do caput do presente artigo, a 
Permissão Pública será cancelada.
§ 4º. Na hipótese de falecimento do titular da Permissão 
Pública, dado o seu caráter personalíssimo, será a mesma 
cancelada.

Art. 25. Constitui obrigações do permissionário:
 
I. Prestar serviços adequados na forma prevista no Edital 
de Licitação, nas normas técnicas aplicáveis e nos 
contratos; 
II. Prestar contas da gestão do serviço à STT nos termos 
definidos neste Regulamento e nos contratos; 
III. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento, as demais 
normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
Permissão ,  observando ,  r i go rosamente ,  as  
especificações e características de operação do serviço 
delegado; 
IV. Permitir livre acesso da STT e da Comissão de 
Fiscalização aos seus veículos, espaços destinados à 
garagem para fins de fiscalização atinente aos serviços 
prestados; 
V. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 
do serviço; 
VI. Prestar o serviço conforme as especificações da STT;
VII. Cumprir o itinerário no trecho estabelecido e quadro de 
horários;
VIII. Garantir a divulgação das tabelas de horários e dos 
itinerários da linha sob a responsabilidade do 
permissionário; 
IX. Comunicar à STT, no primeiro horário do expediente 
subsequente, qualquer motivo de força maior ou de caso 
fortuito determinante de alteração nas especificações do 
serviço;
X. Contratar pessoal devidamente habilitado e com 
comprovada experiência para as funções de operação, 
manutenção e reparos dos veículos;
XI. Cadastrar seu pessoal de operação conforme normas 
estabelecidas pela STT;
XII. Dar condições dignas e seguras a seus operadores;
XIII. Assegurar, em caso de interrupção de viagem, a não 
cobrança ou devolução do valor da tarifa e providenciar 
outra condução para os passageiros;
XIV. Comunicar à STT, no primeiro horário subsequente a 
ocorrência de qualquer acidente ou fato de outra natureza;
XV. Participar dos programas destinados ao treinamento 
de pessoal de operação;
XVI. Operar com a padronização visual estabelecida pela 
STT;
XVII. Tratar com polidez e urbanidade os passageiros;
XVIII. Atender solicitações de embarque e desembarque 
de passageiros nos locais autorizados;
XIX. Parar somente nos pontos autorizados;
XX. Permanecer, quando em operação, sempre 
uniformizado e identificado, conforme as determinações 

outros fatos que impeçam seu prosseguimento.

Art. 22. São obrigações dos usuários:
     
I. Comportar-se adequadamente;
II. Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas relativas 
às condições de transporte dos passageiros no veículo;
III. Pagar tarifa estabelecida no serviço;
IV. Contribuir para a permanência das boas condições dos 
bens públicos e privados utilizados na prestação do 
serviço.

§ 1º. O usuário estará automaticamente dispensado do 
pagamento da tarifa correspondente, sempre que, 
realizando-a através de papel-moeda, respeitado o limite 
de troco máximo, estabelecido em 20 (vinte) vezes o valor 
atualizado da tarifa, não houver troco suficiente para a 
cobrança respectiva.
§ 2º. A inexistência de troco só se configurará ao final da 
viagem do usuário, garantindo-se ao mesmo, a parada do 
ônibus no seu ponto de destino.  

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS 

PERMISSIONÁRIOS
 
Art. 23. Para fins de operação os Permissionários se 
organizarão em cooperativa ou associação civil, composta 
por permissionários do serviço complementar de 
transporte público coletivo urbano e rural, a qual deverá 
ser cadastrada em caráter obrigatório, na STT. 

§ 1º. A Cooperativa ou Associação Civil de que trata o 
caput do presente artigo poderá ser constituída para fins 
de auxiliar os Permissionários, dentre outras atribuições 
na:
I – Utilização de Garagem Coletiva;
II – Composição Coletiva de Reserva Técnica da Frota;
III – Aquisição de Insumos da prestação dos serviços de 
transporte;
IV – Contratação Coletiva do Seguro contra risco de 
responsabilidade civil, como cobertura para passageiro e 
terceiros;
V – Representação dos Permissionários junto à Entidade 
Representativa dos Concessionários e Permissionários 
junto ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE.

§ 2º. A Entidade Representativa de que trata o presente 
artigo será a responsável pelo auxílio no processo de 
gestão e operação do Serviço Complementar dos 
Permissionários, não os substituindo nas obrigações 
assumidas no respectivo Contrato de Permissão Pública.

Art. 24. Constitui ainda direito do permissionário, o 
afastamento temporário dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros, exclusivamente, nas seguintes 
situações:

I. Por 30 (trinta) dias para descanso, a cada 12 (doze) 
meses;
II. Por 03 (três) dias, em caso de falecimento de pai, mãe, 
filhos, irmãos e cônjuge;
III. Por 05 (cinco) dias, em virtude de Casamento;
IV. Em virtude do nascimento dos filhos:
a) Por 120 (cento e vinte) dias para o gozo de licença 
maternidade;
b) Por 05 (cinco) dias, para o gozo de licença paternidade
V. Por 90 (noventa) dias, por motivos de doença grave, 
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operadores ou veículo;
b. Vistoria de veículo;
c. Recebimento do termo de permissão e seus aditivos;
d. Recebimento de ordem de serviço.
XLIII. Cumprir a legislação fiscal, tributário e trabalhista 
em vigor.

Art. 26. São direitos dos permissionários além de outros 
previstos em lei, neste Regulamento e no Contrato de 
Permissão:

I. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades, 
respeitados os prazos, formas e meios especificados na 
legislação pertinente;

II. Garantia de análise, por parte da STT, de propostas 
apresentadas em relação à especificação dos serviços e 
demais critérios de operação;

III. Resposta em relação às consultas formuladas. 

CAPÍTULO VI
DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COMPLEMENTAR

Art. 27. A operação do Serviço Complementar será 
remunerada pela tarifa fixada pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari cujas regras de fixação e de distribuição da 
receita tarifária estão estabelecidas no Edital de Licitação, 
respeitada ainda a Política Nacional de Mobilidade urbana 
e demais regras aplicáveis à matéria.

Art. 28. O permissionário somente poderá cobrar dos 
usuários a tarifa de remuneração fixada pela Prefeitura 
Municipal, observado o disposto neste Regulamento e 
demais normas legais vigentes, em especial aquelas 
fixadas no Edital de Licitação e seus Anexos, assim como 
no Contrato de Permissão. 

§ 1°. O valor da tarifa de remuneração dos Serviços de 
Transporte Complementar será aquela fixada no Edital de 
Licitação, seus anexos e Contrato de Permissão, cabendo 
seu reajuste na forma, prazo e condições estabelecidos no 
Edital de Licitação.

§ 2°. O permissionário se obriga a aceitar, como forma de 
pagamento de passagem, os passes comuns, os passes 
escolares, vale-transporte, bilhetes e outros meios de 
pagamento de passagem emitidos ou aceitos pela STT ou 
por entidade por ela autorizada, desde que estejam dentro 
do prazo de validade.

§ 3°. Os valores das tarifas de que trata este artigo serão 
afixados em lugar visível no veículo, conforme 
espec i f i cação técn ica  regu lamentadora  das  
características dos veículos, de modo a assegurar o seu 
conhecimento pelo público.

Art. 29. Somente serão dispensados do pagamento de 
tarifa os usuários cujo direito à gratuidade ou benefício 
tarifário encontre-se fixado em instrumento próprio, 
decretos regulamentadores ou na legislação específica.

Art. 30. Poderá a STT criar Câmara de Compensação 
Tarifária, caso necessário, devendo para tal elaborar 
Regulamento próprio de funcionamento. 

da STT;
XXI. Responsabilizar-se pelas despesas com pessoal, 
operação, manutenção, tributos, encargos sociais e 
previdenciários, aquelas decorrentes da compra de 
equipamentos para garantir os níveis e a segurança do 
serviço;
XXII. Manter seguro contra risco de responsabilidade civil, 
como cobertura para passageiro e terceiros;
XXIII. Utilizar somente veículo cadastrado na STT;
XXIV. Manter sempre regularizados perante os órgãos 
competentes, em seu nome e nas condições exigidas pela 
STT e pelo Edital de Licitação, os veículos utilizados nos 
serviços; 
XXV. Portar, permanentemente, quando em operação, a 
documentação referente à permissão, a propriedade e 
licenciamento do veículo, a habilitação do condutor e 
quaisquer outros documentos operacionais exigidos pela 
STT ou demais regras aplicáveis;
XXVI. Executar o plano de manutenção preventiva 
recomendado pelo fabricante do veículo;
XXVII. Manter o veículo em perfeitas condições de 
higiene, conservação, segurança e funcionamento;
XXVIII. Substituir, sistematicamente, o veículo quando 
este atingir a idade limite estabelecida;
XXIX. Adquirir veículos com equipamentos que atendam 
às recomendações contidas na Norma 15.570 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra que a 
venha substituí-la;
XXX. Utilizar no veículo somente o combustível 
permitido pela legislação em vigor;
XXXI. Insta lar,  em todos os seus veículos,  
equipamentos antipoluentes, de acessibilidade aos 
idosos, gestantes, pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, na forma estabelecida na legislação 
em vigor;
XXXII. Instalar nos veículos todos os equipamentos 
estabelecidos na legislação municipal, no edital de 
Licitação e neste Regulamento;
XXXIII. Submeter o veículo, dentro dos prazos fixados, às 
vistorias que lhes forem determinadas;
XXXIV. Manter em operação somente o veículo com 
certificado válido de vistoria e portando todos os 
equipamentos obrigatórios;
XXXV. Recolher o veículo, para verificação e efetivação 
dos reparos necessários, sempre que houver indício de 
qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança 
ou o conforto dos passageiros, dando ciência imediata à 
STT deste fato;
XXXVI. Preservar a inviolabilidade dos instrumentos de 
controle de passageiros, e outros dispositivos de controle 
determinados pela STT;
XXXVII.Adotar,  prontamente,  as prov idências 
determinadas nas notificações e intimações emanadas da 
STT;
XXXVIII. Remeter, nos prazos estabelecidos, os relatórios, 
documentos e dados exigidos pela STT;
XXXIX. Manter em perfeitas condições os equipamentos 
de registro de passageiros, quilometragem percorrida e 
viagens realizadas;
XL. Manter em serviço somente operadores devidamente 
registrados na STT, conforme exigências da legislação 
vigente;
XLI. Descaracterizar o veículo quando de seu 
descadastramento, inclusive dando baixa na placa de 
aluguel;
XLII. Comparecer pessoalmente à STT nos seguintes 
casos:
a. Inclusão, exclusão, ou atualização de cadastro de 
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e, em especial, em razão da extinção do contrato de 
permissão, a Prefeitura Municipal poderá determinar que o 
serviço seja mantido e executado pelas demais 
permissionários ou concessionárias, separadamente ou 
em conjunto, até que se normalize a situação excepcional.

Art. 36. O Serviço Complementar será executado 
conforme especificações operacionais definidas nas 
Ordens de Serviços Operacionais (OSO´s) e padrões 
técnicos, definidos neste Regulamento e em atos 
normativos estabelecidos pela STT, bem como na 
legislação pertinente.

Art. 37. Os permissionários somente poderão efetuar 
alterações nos itinerários em casos estritamente 
necessários, por motivos eventuais, devidamente 
compatíveis, de impedimentos de vias e logradouros, as 
quais deverão cessar imediatamente após o término dos 
mesmos.

Parágrafo único: No caso de alteração de itinerário, na 
forma dada no caput deste artigo, os Permissionários 
deverão informar à STT sua ocorrência.

Art. 38. Os motoristas e cobradores, quando em operação, 
deverão ter sua documentação em ordem, pronta, para ser 
exibida à fiscalização.

Art. 39. Na execução das viagens deverão ser 
observados, além dos especificados nas demais 
legislações, os seguintes procedimentos:

I. Embarque e desembarque de passageiros somente será 
efetuado nos pontos previamente estabelecidos, que 
contenham identificação, e após regular acionamento pelo 
passageiro;
II. Embarque e desembarque de passageiros dar-se-á em 
qualquer local solicitado pelo passageiro, se na via onde 
trafegar o ônibus não houver demarcação de pontos de 
parada;
III. Tráfego dos ônibus somente ocorrerá com suas portas 
fechadas;
IV. As paradas nos pontos de controle somente serão 
permitidas pelo tempo necessário para a regulagem 
operacional do serviço, visando o cumprimento dos 
intervalos previstos, ou para refeição dos operadores, 
desde que assim definidos nas programações do serviço;
V. Nos terminais onde houver disponibilidade de área para 
acomodação de ônibus e desimpedimentos de natureza 
urbana, admitir-se-á o estacionamento dos ônibus em 
paradas prolongadas;
VI. No caso de avaria mecânica, falhas de qualquer 
natureza e acidentes sem vítimas, que não envolva a 
necessidade, prevista em lei, da permanência do ônibus 
no local, o mesmo deverá ser estacionado fora da faixa de 
circulação e, de preferência, em local de pouco tráfego, de 
sorte a não atrapalhar o trânsito da região, e não provocar 
acidentes;
VII.Ocorrendo a situação prevista no inciso anterior, a 
tripulação deverá providenciar local adequado para 
espera dos passageiros, sinalização em conformidade 
com a legislação de trânsito, e a baldeação dos 
passageiros para outros ônibus, cujos motoristas não 
poderão interpor restrições de qualquer natureza, exceto 
no caso do ônibus apresentar-se com excesso de lotação.

Art. 40. Fica terminantemente proibida a admissão de 
passageiros pela porta de desembarque do veículo, 

Art. 31. Compete à STT a delegação da comercialização 
dos serviços, em conformidade com o estabelecido no 
Edital de Licitação, e, portanto, a especificação e 
aprovação técnica do sistema de bilhetagem eletrônica a 
ser implantado no Serviço Complementar englobando os 
cartões inteligentes, créditos eletrônicos, validadores, etc. 

CAPÍTULO VII
DO REGIME DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO 

COMPLEMENTAR
 
Art. 32. Incumbe aos permissionários prestar o serviço de 
forma adequada e eficiente, sempre com vistas à 
satisfação dos usuários, nos termos da Legislação 
Federal, Estadual e Municipal em vigor de acordo, ainda, 
com este Regulamento e demais normas aplicáveis, em 
especial:
I. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, em 
especial as operacionais, bem como as cláusulas 
contratuais;
II. Manter a boa situação econômico-financeira, prestando 
contas regularmente ao Poder Público, conforme 
determinado no contrato;
III Promover a atualização tecnológica dos meios 
empregados na execução dos serviços delegados, 
buscando, principalmente, formas de preservação do 
meio ambiente e aumento do conforto e segurança do 
usuário;
IV. Garantir a segurança e integridade física dos usuários, 
bem como a acessibilidade, principalmente a idosos e 
pessoas com restrição de mobilidade, responsabilizando-
se integralmente pelos danos materiais e morais 
porventura causados, por dolo ou culpa, sem que a 
fiscalização da Prefeitura Municipal atenue ou exclua essa 
responsabilidade;
V. Executar as obras estabelecidas em edital e em 
contrato, de acordo com normas estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal;
VI.Utilizar somente mão-de-obra devidamente capacitada 
e habilitada, submetida a constantes processos de 
qualificação e atualização, buscando o aperfeiçoamento 
da prestação do serviço para a satisfação e segurança dos 
usuários; 
VII.Adequar e manter a frota necessária, bem como sua 
reserva técnica, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pela Prefeitura Municipal, observando, principalmente, os 
critérios de idade média, estado de conservação, 
equipamentos necessários e acessibilidade.

Art. 33. Durante o prazo contratual os permissionários 
cumprirão com os termos do contrato e propostas por eles 
apresentadas no processo licitatório que deu origem à 
permissão pública, bem como com as especificações e 
condições que integram o Edital de Licitação.

Art. 34. Os permissionários respondem integralmente 
pelos danos material, corporal e moral, a passageiros e 
terceiros, na prestação do serviço.

 Art. 35. Não será admitida a ameaça de interrupção, nem a 
solução de continuidade ou a deficiência grave na 
prestação do Serviço Complementar de Transporte 
Coletivo Urbano e Rural de Camaçari, o qual deve estar 
permanentemente à disposição do usuário.

Parágrafo único: Caso seja constatada deficiência na 
prestação dos serviços concedidos, por qualquer motivo, 
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Art. 50. Os permissionários deverão preencher os 
seguintes requisitos:
I. Ter concluído o nível médio de escolaridade;
II. Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria "D" expedida pelo DETRAN/BA ou pelo mesmo 
averbada;
III. Ser proprietário do veículo, admitindo-se o 
arrendamento mercantil para pessoa física;
IV. Ser profissional autônomo, contribuinte do INSS;
V. Ter o veículo emplacado e registrado em Camaçari, na 
categoria de aluguel;
VI. Apresentar laudo de vistoria do veículo pela STT;
VII. Não deter qualquer outra autorização, permissão ou 
concessão para fins comerciais;
VIII. Comprovar que está em dia com suas obrigações 
tributárias perante Município;
IX. Apresentar certidão negativa de feitos criminais:
a) Justiça Estadual (Fórum da Comarca);
b) Justiça Federal;
c) Justiça Militar Estadual;
d) Justiça Eleitoral.
X. Apresentar atestado médico de sanidade física e 
mental, emitido a no máximo 30 (trinta) dias contados 
retroativamente ao cadastro junto à STT, com nome do 
médico e número de inscrição no CRM legíveis, indicando 
capacidade para o exercício do serviço com segurança de 
transporte profissional de passageiros como condutor do 
Serviço Complementar de Camaçari (original ou cópia 
autenticada);
XI. A critério da STT poderá ser exigida a apresentação de 
quaisquer outros documentos pertinentes à prestação do 
serviço ou revalidação dos apresentados.

Parágrafo único: Será permitido ao permissionário 
constituir uma microempresa individual exclusivamente 
para a compra ou arrendamento mercantil do veículo, bem 
como para a contratação de funcionário.

Art. 51. O Serviço Complementar no Município de 
Camaçari é gerenciado pela STT e operado por terceiros, 
sob contrato de permissão, nos termos de Constituição 
Federal, Política Nacional da Mobilidade Urbana e demais 
legislações aplicáveis, delegada única e exclusivamente 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari através da STT.

§ 1º. Respeitado o número mínimo de permissões 
estabelecido no Edital de Licitação, a delegação de novas 
permissões para o Serviço Complementar de Camaçari só 
será autorizada após estudos que comprovem sua 
viabilidade técnica e econômica, e respeitado o 
estabelecido no processo licitatório.

§ 2º. Recebida a delegação da permissão, os 
permissionários terão o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da assinatura do termo, para 
apresentar o veículo nas condições prevista neste 
Regulamento.
§ 3º. O não cumprimento do disposto no § 2º deste artigo 
implicará na caducidade de pleno direito da permissão, 
independentemente de notificação de qualquer natureza e 
de decisão que a declare.

CAPÍTULO VIII
DOS VEÍCULOS, DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO E 

PERMANÊNCIA NO SISTEMA
 

exceto nos casos definidos pela legislação e normas em 
vigor.

Art. 41. Fica proibida a interrupção das viagens, salvo em 
caso fortuito ou de força maior, caso em que a 
permissionária fica obrigada a realizar as providências 
necessárias para garantia, ao usuário, do prosseguimento 
de sua viagem.

Art. 42. O reabastecimento ou manutenção de veículos 
deverá ser realizado em local apropriado, antes da entrada 
do mesmo em operação.

Art. 43. Os passageiros poderão conduzir bagagens, 
desde que possível o seu transporte, sem incômodo ou 
risco para os demais passageiros, a critério do motorista.

Art. 44. Será recusado o transporte de passageiro quando:

I. Estiver em visível estado de embriaguez ou sob efeito de 
drogas;
II. Comprometer a segurança e tranquilidade dos demais 
passageiros;
III. Estiver usando traje sumário;
IV. Portando aparelhos sonoros ligados de modo a 
perturbar aos demais passageiros;
V. Praticando atitude inconveniente;
VI. Transportando animais e objetos incompatíveis com o 
conforto, a higiene e a segurança dos demais passageiros 
de acordo com a normatização vigente.

Art. 45. A operação do Serviço Complementar será 
realizada em caráter contínuo e permanente, correndo por 
conta do permissionário toda e qualquer despesa dela 
decorrente, inclusive as relativas à pessoal, operação, 
manutenção, tributos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciário e seguro contra terceiros. 
 
Art. 46. O Contrato de Permissão Pública conterá as 
cláusulas essenciais exigidas na legislação pertinente e 
estará de acordo com os termos do Edital de Licitação.

Parágrafo único. A especif icação do serviço 
compreenderá: o itinerário, número mínimo de viagens, 
intervalo entre viagens, período de operação, locais de 
embarque e desembarque de passageiros e a tarifa será 
definida pela STT.

Art. 47. A STT, pela superveniência de decisão judicial, lei 
ou evento que comprometa a legalidade, a oportunidade 
ou a conveniência da continuidade da prestação dos 
serviços delegados, poderá anular ou revogar a 
permissão, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

 
Art. 48. É facultado ao permissionário desistir da 
permissão sem que essa desistência possa constituir, em 
seu favor ou favor de terceiro, direito de qualquer natureza, 
seja a que título for.

Parágrafo único. A intenção de desistir será comunicada 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
contados da data prevista para cessação da operação.
 
Art. 49. Não será permitida transferência do direito de 
permissão para operação do Serviço Complementar.
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artigo, os veículos integrantes do Serviço Complementar 
serão obrigatoriamente vistoriados a cada 06 (seis) 
meses pela STT, que emitirá selo comprobatório a ser 
afixado na parte interna do veículo, em local visível para 
os usuários e para a fiscalização.

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a 
STT poderá, a seu critério, determinar a realização da 
vistoria eventual nos veículos que compõem a frota do 
Serviço Complementar.

§ 3º. A constatação de falta ou deficiência que impeça a 
aprovação do veículo em vistoria ensejará a emissão de 
notificação de irregularidade.

§ 4º. A existência de débito de qualquer natureza do 
permissionário para com o Município impede a 
realização da vistoria prevista neste artigo, podendo 
implicar na apreensão do veículo, conforme previsto na 
legislação, salvo os casos que se encontrem sub judice.

§ 5º. Somente poderão operar no serviço veículos 
devidamente segurados contra os riscos de 
responsabilidade civil, com cobertura para passageiros e 
terceiros.

Art. 57. É obrigatória a execução do plano de 
manutenção preventiva recomendado pelo fabricante do 
veículo.

Art. 58. Nenhum veículo poderá operar sem estar com a 
sua catraca lacrada pela STT, e em bom estado de 
funcionamento.

Parágrafo único. A substituição e/ou reparo da catraca só 
poderá ser feita mediante solicitação à STT, que 
promoverá a colocação de novo lacre e efetuará os 
registros correspondentes através de agentes de 
fiscalização.

Art. 59. Para a operação do serviço os veículos deverão 
permanecer com suas características originais de fábrica 
satisfazendo às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro e demais legislação pertinente, observando os 
aspectos de segurança e conforto à critério da STT.

Art. 60. Os veículos deverão ser obrigatoriamente 
dotados dos seguintes documentos, sem prejuízo de 
outros a aos quais a lei ou demais regras aplicáveis 
tenham adotado como de porte obrigatório:

I.   Autorização de Tráfego;
II. Registro do motorista auxiliar e / ou cobrador;
III. Selo de Vistoria;
IV. Certificado de Licenciamento do DETRAN.

§ 1º. A STT, a qualquer tempo, poderá propor 
equipamentos de uso obrigatório.
§ 2º. Os documentos de que tratam os incisos I, II e III do 
caput do presente artigo, deverão ser afixados no interior 
do veículo em posição visível.
 
Art. 61. Para a saída dos veículos do serviço serão 
exigidos:
 
I. Devolução da Autorização de Tráfego;

Art. 52. Somente poderá ser aceito no Serviço 
Complementar veículo licenciado pelo DETRAN/BA na 
ca tegor ia  a lugue l ,  con fo rme de te rminação  
expressamente consignada no art. 107 e art. 135, ambos 
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tipo miniônibus, 
de acordo com as especificações técnicas veiculares 
constantes do Edital de Licitação e Ordens de Serviços 
Operacionais (OSO´s), sem prejuízo das demais regras 
aplicáveis.

Parágrafo Único: Os permissionários terão, 
obrigatoriamente, os seus veículos licenciados no 
Município de Camaçari.
 
Art. 53. Os veículos credenciados para Serviço 
Complementar deverão estar equipados com tacógrafo 
ou similar, além de outros equipamentos para controle da 
operação, e de segurança que a STT julgar necessários, 
além dos definidos no Edital de Licitação e no CTB.

§ 1º. O tacógrafo ou equipamento similar de que trata 
este artigo deverá ser especificado pela STT em norma 
complementar.
§ 2º. O permissionário entregará os diagramas 
periodicamente à STT, conforme disciplinado em norma 
complementar.
§ 3º. Os veículos deverão conter obrigatoriamente a 
Autorização de Tráfego e o Registro do Permissionários 
e/ou Motorista Auxiliar e Cobrador.

Art. 54. Fica fixado o limite da vida útil dos veículos em 10 
(dez) anos.

§ 1º. Atingido o limite de sua vida útil a substituição do 
veículo dar-se-á, sempre por outro de idade inferior.
§ 2º. A contagem do prazo de vida útil de cada veículo terá 
como tempo inicial o ano de sua fabricação especificado 
no CRLV.
§ 3º. Vencida a idade limite do veículo o permissionário 
deverá fazer, imediatamente, sua substituição 
apresentando novo veículo para cadastramento.
§ 4º. O cadastramento do novo veículo terá como pré-
requisito a comprovação da completa descaracterização 
do veículo substituído, inclusive a baixa da placa de 
aluguel junto ao DETRAN/BA, para a sua total 
descompatibilização do sistema de transporte.
§ 5º. Correrão por conta do permissionário todas as 
despesas relativas à substituição do veículo, quaisquer 
que sejam as causas e motivos determinantes desta 
substituição.
 
Art. 55. Os veículos obedecerão aos padrões de pintura 
externa e de informação ao usuário, definidos pela STT.

Parágrafo único: Será permitida a fixação de publicidade 
em espaço e condições previamente definidas e 
autorizadas pela STT, ficando proibida qualquer inscrição 
nas partes internas e externas do veículo. 
 
Art. 56. Antes do ingresso no Serviço Complementar, os 
veículos deverão ser vistoriados pela STT, sendo 
checadas as exigências da regulamentação que regem o 
Serviço, especialmente no que se refere à padronização 
visual, equipamentos específicos e os de segurança.

§ 1º. Além das vistorias de que tratam o caput desse 
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Art. 68. O cadastramento de motorista auxiliar e/ou 
cobrador ficará a critério do permissionário, desde que 
autorizado pela STT, nas condições constantes na 
regulamentação municipal, no edital de licitação e seus 
anexos.

 
Art. 69. Os permissionários, os motoristas auxiliares e/ou 
cobradores e bem assim os veículos serão cadastrados 
na STT como condição mínima para operação do serviço.
 
Art. 70. Os permissionários deverão trabalhar como 
motoristas ou cobradores 01 (um) expediente e contratar 
operadores (motoristas auxiliares e/ou cobradores) para 
apoio operacional incluindo-se folgas, férias, 
complementação de jornada, etc.

Art. 71. Compete ao permissionário, pessoalmente, 
manter atualizado e dar baixa em qualquer cadastro, 
inclusive o seu, do seu motorista auxiliar e / ou cobrador.
 
Art. 72. O cadastramento será efetuado mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:

I. Para os Permissionários:
a. Comprovante de Conclusão do Nível Médio de 
Escolaridade;
b. Carteira de identidade, RG ou equivalente;
c. Cadastro de pessoas físicas – CPF;
d. Carteira nacional de habilitação, CNH, categoria “D”;
e. Comprovação de quitação militar e eleitoral;
f. Atestado médico de sanidade física e mental;
g. Comprovante de inscrição no INSS como autônomo;
h. Declaração de domicílio e residência de próprio punho;
i. 02(duas) duas fotos de identificação;
j. Certidão negativa de distribuição de feitos criminais: 
i) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Federal;
ii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Estadual da Comarca de Camaçari; 
iii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Militar (Auditoria Militar);
iv) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Eleitoral;
v) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pelo 
Juizado Especial Criminal de Camaçari.
k. O licitante não residente em Camaçari deverá  
apresentar Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida 
pela Justiça Estadual da Comarca  na qual é domiciliado 
e ainda, se houver, do Juizado Especial Criminal da 
mesma Comarca.
l. Certificado de aprovação nos cursos de:
i) Relações Humanas;
ii) Direção Defensiva;
iii) Primeiros Socorros;
iv) Princípios Básicos do Regulamento do Serviço e
v) Conhecimento das Principais Vias e Logradouros, 
administrados pela STT ou por entidades por ela 
reconhecida.
 
II. Para o motorista auxiliar:
a. Comprovante de Conclusão do Nível Médio de 
Escolaridade;
b. Carteira de identidade, RG ou equivalente;
c. Cadastro de pessoas físicas – CPF.
d. Carteira nacional de habilitação, CNH, categoria “D”;
e. Comprovação de quitação militar e eleitoral;
f. Atestado médico de sanidade física e mental;

II. Retirada do Selo de Vistoria;
III. Certificado do veículo que comprova a retirada da 
placa de aluguel.

Parágrafo único.  A comprovação de atendimento do 
disposto nos incisos I a III deste artigo será efetuada 
através de vistoria e emissão de laudo pela STT.

Art. 62. Os serviços de manutenção deverão ser 
efetuados de acordo com as melhores técnicas, com 
adequados Planos de Manutenção Preventiva e 
Corretiva e de acordo com as instruções e 
recomendações dos fabricantes.

Art. 63. A manutenção e o abastecimento dos veículos 
deverão ser feitos em local apropriado da garagem da 
concessionária, não admitida, sob qualquer pretexto, a 
presença de passageiros a bordo.

Art. 64. Os veículos somente poderão iniciar a operação 
do serviço após comprovada as condições normais de 
tráfego, sem acusar qualquer anormalidade em teste de 
funcionamento feito na garagem, bem como após terem 
sido convenientemente limpos.
 
Art. 65. Os veículos deverão ser obrigatoriamente 
substituídos até o dia 31 (trinta e um) de dezembro do ano 
em que os mesmos completarem 10 (dez) anos de 
fabricação.

Parágrafo único. Por medida de segurança, a qualquer 
tempo, a STT poderá retirar o veículo de circulação, na 
forma estabelecida neste Regulamento.

 
Art. 66.  A substituição de veículo será processada 
obrigatoriamente da seguinte forma:

I – Tratando-se de veículo a ser substituído com mais de 
09 (nove) anos de fabricação, o veículo substituto deverá 
ser no mínimo 03 (três) anos mais novo.
II – Tratando-se de veículo a ser substituído com menos 
de 09 (nove) anos de fabricação, o veículo substituto 
deverá ter no máximo 04 (quatro) anos de fabricação.

Parágrafo único. Os veículos cujo tempo de fabricação 
alcançar 10 (dez) anos deverão ser imediatamente 
substituídos, na forma, prazo e condições assinaladas no 
presente Regulamento.
 
Art. 67. A substituição dos veículos poderá se dar ainda, 
além das hipóteses assinaladas no artigo anterior, 
através de permuta entre veículos que será admitida 
mediante prévia autorização da STT, quando:

I – Em caso de furto ou roubo do veículo, devidamente 
notificado à autoridade policial;
II – Em caso de sinistro, devidamente comprovado por 
laudo da seguradora responsável.

Parágrafo Único: Independentemente da idade do 
veículo objeto de furto, roubo ou sinistro, a permuta do 
mesmo ficará condicionada à idade assinalada nos 
incisos I e II, do artigo anterior.

CAPÍTULO IX
DO CADASTRAMENTO
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g. Carteira de trabalho e previdência social – CTPS, 
devidamente anotada;
h. Declaração de domicílio e residência de próprio punho;
i. 02 (duas) fotos de identificação;
j. Certidão negativa de distribuição de feitos criminais: 
i) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Federal;
ii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Estadual da Comarca de Camaçari; 
iii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Militar (Auditoria Militar);
iv) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Eleitoral;
v) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pelo 
Juizado Especial Criminal de Camaçari.
k. Caso não seja residente em Camaçari deverá  
apresentar Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida 
pela Justiça Estadual da Comarca  na qual é domiciliado 
e ainda, se houver, do Juizado Especial Criminal da 
mesma Comarca.
l. Certificado de aprovação nos cursos de:
i) Relações Humanas;
ii) Direção Defensiva;
iii) Primeiros Socorros;
iv) Princípios Básicos do Regulamento do Serviço e
v) Conhecimento das Principais Vias e Logradouros, 
administrados pela STT ou por entidades por ela 
reconhecida.
 
II. Para o Cobrador:
a. Comprovante de Conclusão do Nível Médio de 
Escolaridade;
b. Carteira de identidade, RG ou equivalente;
c. Cadastro de pessoas físicas – CPF.
d. Comprovação de quitação militar e eleitoral;
e. Atestado médico de sanidade física e mental;
f. Carteira de trabalho e previdência social – CTPS, 
devidamente anotada;
g. Declaração de domicílio e residência de próprio punho;
h. 02 (duas) fotos de identificação;
i. Certidão negativa de distribuição de feitos criminais: 
i) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Federal;
ii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Estadual da Comarca de Camaçari; 
iii) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Militar (Auditoria Militar);
iv) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela 
Justiça Eleitoral;
v) Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pelo 
Juizado Especial Criminal de Camaçari.
j. Caso não seja residente em Camaçari deverá  
apresentar Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida 
pela Justiça Estadual da Comarca  na qual é domiciliado 
e ainda, se houver, do Juizado Especial Criminal da 
mesma Comarca.
k. Certificado de aprovação nos cursos de:
i) Relações Humanas;
ii) Primeiros Socorros;
iii) Princípios Básicos do Regulamento do Serviço e
iv) Conhecimento das Principais Vias e Logradouros, 
administrados pela STT ou por entidades por ela 
reconhecida.
 
IV. Para o veículo:

a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 

(CRLV), com respectivo seguro quitado;

b) Laudo de vistoria expedido pela STT.
 
§ 1º. O atestado   médico de sanidade física e mental 
deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar da data de sua expedição e renovado 
anualmente.
§ 2º.  A critério da STT poderá ser exigida a apresentação 
de quaisquer outros documentos ou revalidação dos 
apresentados.
§ 3º. Efetuado o cadastramento será emitida pela STT a 
Autorização de Tráfego e Registro do Permissionário, do 
Motorista Auxiliar e / ou Cobrador. 
§ 4º. Os cursos de que tratam a alínea “l”, do Inciso I; 
alínea “l”, do inciso II e alínea “K”, do inciso III do presente 
artigo, serão ministrados por entidades contratadas pela 
Permissionária desde que com a prévia e expressa 
anuência da STT, a quem caberá a verificação da 
capacidade técnica da instituição.
§ 5º. Os requisitos estipulados nos incisos I a IV, do 
presente artigo deverão ter respeitado o seu atendimento 
enquanto durar o vínculo do Permissionário com o Poder 
Público.

Art. 73. Na baixa dos cadastros serão exigidas:

§ 1º. Para permissionário, motorista auxiliar e cobrador:
I – Quitação geral junto à STT;
II – Devolução do Registro do Condutor e / ou cobrador.
 § 2º. Para o Veículo:
I – Quitação geral junto à STT;
II – Saída do veículo conforme exposto no presente 
Regulamento.
 

CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES

 
Art. 74. Constitui infração na operação do Serviço 
Complementar de Transporte Coletivo Urbano e Rural de 
Camaçari a inobservância dos preceitos estabelecidos 
no presente Regulamento e no Regulamento Geral dos 
Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano e Rural 
de Passageiros (Decreto nº. 6385/2016), bem como às 
disposições que regerem o ato de outorga da permissão.

Parágrafo Único: As infrações ao sistema complementar 
de transporte público coletivo urbano e rural de 
passageiros do Município de Camaçari são aquelas cujas 
penalidades e formas de aplicação encontram-se 
descritas no Regulamento Geral dos Serviços de 
Transporte Público Coletivo de Passageiros, sem 
prejuízo de outras igualmente aplicáveis

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 75. Anualmente os Permissionários do Serviço 
C o m p l e m e n t a r  d e v e r ã o  p r o c e d e r  a o  s e u  
recadastramento junto ao sistema, assim como o 
recadastramento do seu pessoal de operação a fim de se 
verificar a manutenção das condições de ingresso na 
forma do presente decreto e demais normas e 
Regulamentos aplicáveis ao serviço. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput do 
presente artigo, os Permissionários deverão ainda 
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submeter seus veículos à vistoria semestral, sem 
prejuízo das vistorias eventuais que se fizerem 
necessárias.

Art. 76. Para fins de emissão dos documentos 
comprobatórios do cadastro do pessoal de operação, 
bem como, dos veículos e dos Permissionários, estes 
últimos arcarão com os custos dos aludidos serviços, por 
meio de tarifas públicas a serem editadas pelo Poder 
Público, na forma da legislação aplicável. 

Art. 77. As regras fixadas no Regulamento Geral do 
Serviço Convencional de Transporte para o motorista e 
cobrador, aplicar-se-á ao Permissionário, Motorista 
Auxiliar e Cobrador do Sistema Complementar.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 
Art. 78. Caberá à STT a edição de normas operacionais 
específicas relativas às condições de prestação dos 
serviços regidos por este Regulamento.
 
Art. 79. Aplicar-se-á analogicamente ao presente 
Decreto, as disposições contidas no Regulamento 
Operacional do Serviço Convencional de Transporte 
Público Coletivo Urbano e Rural de Passageiros do 
Município de Camaçari, no que couber.

Art. 80. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor 
Superintendente da STT.
 
Art. 81. O presente Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 18  DE MAIO DE  2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 DAS GRACAS GUTIERREZ DE 
ALMEIDA, cadastro nº 39466-9  do cargo de Secretário 
Executivo II, símbolo GAS - IV, da estrutura da Secretaria 
da Habitação - SEHAB, em 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 LEONARDO FERREIRA DE SENA, 
cadastro nº 39035-2 do cargo de Gerente, símbolo GES - 
IV, da estrutura da Secretaria da Habitação - SEHAB, em 
02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 NIKELANDIA OLIVEIRA CAVALCANTE, 
cadastro nº 39859-8 do cargo de Gerente, símbolo GES - 
IV, da estrutura da Secretaria de Relações 
Interinstitucionais - SERIN, em 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 EDIVANIA CARMO DOS SANTOS, 
cadastro nº 39373-2 do cargo de Secretário Executivo II, 
símbolo GAS - IV, da estrutura da Secretaria de Governo - 
SEGOV, em 02 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 
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LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 ALINE DE SOUZA AMARAL, cadastro 
nº 39113-6 do cargo de Gerente, símbolo GES - IV, da 
estrutura da Secretaria de Desenvolvimento da 
Agricultura e Pesca - SEDAP, em 02 de maio de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE MAIO DE 2016

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 ANTONIO JOSE AMORIM DE 
OLIVEIRA, cadastro nº 39728-3 do cargo de 
Supervisor de Defesa Civil, símbolo GAS - IV, da 
estrutura da Secretaria de Ordem Pública e 
Sustentabilidade – SEOPS, em 09 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE MAIO DE 2016

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 EDEVANIO CARDOZO DE OLIVEIRA, 
cadastro nº 39899-0 do cargo de Gerente, símbolo 

GES - IV, da estrutura da Secretaria de Ordem 
Pública e Sustentabilidade – SEOPS, em 09 de maio 
de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 2016.

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. 00834/2016, no qual analisa o 
pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido ACLEIDO DA SILVA SANTOS, 
cadastro nº 62002-0 do cargo de Motorista Classe D Nível 
II B, da estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, 
com data retroativa a 28 de março 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2016.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 2016.

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. 00527/2016, no qual 
analisa o pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido VIVIANE LACERDA DA 
SILVA, cadastro nº 63288-9 do cargo de Assistente 
de Creche I A, da estrutura da Secretaria da 
Educação – SEDUC, com data retroativa a 02 de 
março 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 10 DE MAIO DE 2016

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 VANDILSON SANTOS, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES – I-B, da estrutura 
da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 10 de maio 
de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2016

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 OLEGÁRIO DOS SANTOS NASCIMENTO, 
para o cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES - V, 
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Social - 
SEDES, em 01 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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 ANA PAULA ALCANTARA SANTANA DOS 
SANTOS, para o cargo de Secretário Executivo III, 
símbolo GAS - V, da estrutura da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, em 02 de maio de 2016.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016

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 DAS GRACAS GUTIERREZ DE 
ALMEIDA para o cargo de Coordenador, símbolo GES - II, 
da estrutura da Secretaria da Habitação - SEHAB, em 03 
de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016

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 LEONARDO FERREIRA DE SENA para o 
cargo de Coordenador, símbolo GES - II, da estrutura da 
Secretaria da Habitação - SEHAB, em 03 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016

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 EDIVANIA CARMO DOS SANTOS, para o 
cargo de Assistente de Secretário, símbolo GES – I-B, da 
estrutura da Secretaria de Governo - SEGOV, em 03 de 
maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016

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 ODAIR JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES - IV, da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca - 
SEDAP, em 03 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 NIKELANDIA OLIVEIRA CAVALCANTE, para 
o cargo de Coordenador, símbolo GES - II, da estrutura da 
Secretaria de Governo - SEGOV, em 03 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016

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 ALINE DE SOUZA AMARAL, para o cargo de 
Assessor de Secretário I, símbolo GES - II, da estrutura da 
Secretaria de Governo - SEGOV, em 03 de maio de 2016.

DECRETO DE 03 DE MAIO DE 2016
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 2016

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 ANTONIO JOSE AMORIM DE OLIVEIRA, para 
o cargo de Gerente, símbolo GES - IV, da estrutura da 
Secretaria de Ordem Pública e Sustentabilidade - SEOPS, 
em 10 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 2016

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 TALINE SANTOS COUTO, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES - II, da estrutura da 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 10 de maio de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE MAIO DE 2016

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 JEANE GUIMARÃES MACEDO para o cargo 
de Secretário Executivo III, símbolo GAS V, da estrutura da 

Secretaria de Governo - SEGOV, em 18 de maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2016

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 JEANE MARIA MOURA PINTO, cadastro  n° 
9156-6 da função de Confiança de Vice-Diretor de 
Unidade Escolar III,  FCE VI - A, da Escola Municipal 
Laurita Souza Ribeiro, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, retroativo a 29 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2016

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 ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA, cadastro  
n° 61198-0 da função de Confiança de Vice-Diretor de 
Unidade Escolar II,  FCE V - A, da Escola Municipal Normal 
de Camaçari, da estrutura da Secretaria da Educação - 
SEDUC, retroativo a 29 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2016

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 

PÁGINA 26 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 672 - de 14  a 20 de Maio de 2016 -  - Nº 



Orgânica do Município, resolve:
 
DESTITUIR CASSIO JOSE LARANJEIRA DA SILVA, 
cadastro  n° 9270-4 da função de Confiança de Vice-
Diretor de Unidade Escolar III,  FCE VI - A, da Escola 
Municipal Laurita Souza Ribeiro, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, retroativo a 29 de abril 
de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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:

REMANEJAR o cargo comissionado de sua respectiva 
secretaria, para a secretaria designada conforme 
relacionado abaixo:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE MAIO DE 2016

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:

REMANEJAR o cargo comissionado de sua respectiva 
secretaria, para a secretaria designada conforme 
relacionado abaixo:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO 

         LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
       SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 26 DE ABRIL DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
01618/2009, o qual se destinou a apuração de abandono 
de cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora MARTA PEDREIRA TAVARES, 
cadastro: 7463-5, ocupante do cargo de Odontólogo 09 A, 
lotada na Secretaria da saúde  – SESAU, em 26 de abril 
de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 26 DE ABRIL DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
00660/2016, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora LUCIARA ADAM FERNANDES, 
cadastro nº. 1491-0, lotado na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de DIRETOR DE 
UNIDADE ESCOLAR, símbolo FCE-II-B, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
Secretária da Administração
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JUIPUREMA ALESSANDRO SARRAF SANDES
Secretário da Educação

DECRETO DE 11 DE MAIO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
00219/2016, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora ELENILDA BRITO DA SILVA, 
cadastro nº. 5389-9, lotada no GABIB VICE – GABIP 
VICE, a título de vantagem pessoal, a Estabilidade 
Econômica correspondente a diferença entre os valores 
do Cargo de Oficial de Gabinete – Símbolo GAS - III, e a do 
cargo de Assistente Administrativo I – E – 2, a partir da 
exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE MAIO DE 2016.

         ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

         LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS  SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal de nº 407/1998. 

CONSIDERANDO o artigo 156º da Lei Municipal de nº 
407/1998 e a análise do processo administrativo nº. 
8267/2011, o qual se destinou a apuração de abandono de 
cargo.

RESOLVE

DEMITIR a servidora JAQUELINE DE SANTANA LIMA, 
cadastro: 8913-5, ocupante do cargo de Professor I B, 
lotada na Secretaria da educação – SEDUC, em 16 de 
maio de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE MAIO DE 2016.

“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, 10 DE MAIO DE 2016.

                                                             
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

           DECRETO DE 12 DE MAIO DE 2016.

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”
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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, 12 DE MAIO DE 2016.
                                                             

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 2016.

“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, 12 DE MAIO DE 2016.
                                                             

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

DECRETO DE 16 DE MAIO DE 2016

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 ordem da Excelentíssima Senhora 
Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, 
através do Agravo de Instrumento nº 0016618-
83.2015.8.05.0000, resolve:

SUSPENDER, o ato de nomeação do Decreto de 
19/08/2015 e posse do servidor JEAN CARLO 
BARBOSA DE SOUZA, nomeado para o cargo de 
Motorista classe - D, até Decisão Judicial em sentido 
contrário.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 16 DE MAIO DE 2016

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA nº. 41/2016
DE 19 DE MAIO DE 2016

Designação de nova Comissão para atesto 
de serviços. 

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

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR os servidores, FABIANA 
MONTENEGRO, cad. 60603-6, MARIA SUZANA BATISTA 
FREIRE, cad. 37363-9 e JEAN EVANGELISTA DE 
MIRANDA, cad. 39807-9 para sob a presidência do 
primeiro, compor a Comissão que irá atestar os serviços 
prestados através do Contrato nº 246/2015, firmado com 
a Prefeitura Municipal de Camaçari em 29 de Agosto de 
2015 e a Empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2016.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA, 

no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 

disposto no Art. 37, III, da Constituição Federal, as 

Legislações Estadual e Municipal em vigor e tomando 

como base o item 1.2 do Edital de Abertura do Concurso 

Público Municipal nº. 01/2013 com extrato publicado no 

dia 24 de outubro de 2013, no Diário Oficial do Município, 

resolve:

TORNAR PÚBLICA A PRORROGAÇÃO, por mais 02 

(dois) anos, do prazo de sua validade, ou seja, dia 21 de 

maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 2016.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 193/2016
SERVIDOR: Lucineide da Silva Soares 
CADASTRO: 3916-3    Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 16/05/2015
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 194/2016
SERVIDOR: Raimunda Araujo dos S. Silva 
CADASTRO: 5403-0    Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 10/07/2010 a 25/07/2015
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 195/2016
SERVIDOR: Valquiria Barreto Neves 
CADASTRO: 7389-3   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 05/03/2006 a 10/03/2011
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 197/2016
SERVIDOR: Rosalia Lima dos S. Silva 
CADASTRO: 9631-0   Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2009 a 31/08/2014
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 199/2016
SERVIDOR: Manoel F. de Oliveira 
CADASTRO: 286-6   Lotação: SEDUR
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 200/2016
SERVIDOR: Luciana F. dos Santos 
CADASTRO: 61636-6   Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 06/09/2010 a 05/09/2015
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 202/2016
SERVIDOR: Ana Livia V. Rodrigues 
CADASTRO: 61852-2   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 05/10/2010 a 25/10/2015
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 203/2016
SERVIDOR: Ivanete Alves dos Santos 
CADASTRO: 3532-6   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000 e 
16/05/2000 a 17/05/2005
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GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 204/2016
SERVIDOR: Zozima  L. Tavares Silva 
CADASTRO: 4979-0   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 26/05/2000 e 
25/05/2005 a 26/05/2010
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

PORTARIA N° 205/2016
SERVIDOR: Maria das Dores L. Gonçalves 
CADASTRO: 2216-2   Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 22/05/2000 
GOZO: A partir de 01 de junho de 2016

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO 
À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Valdelice Nascimento Fontes
CADASTRO: 062690-7   Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde Nível I-B
Para Agente Comunitário de Saúde Nível II-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DATA: retroativo a 03 de novembro de 2015.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 014/2016

A Secretaria da Fazenda de Camaçari, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos no art. 234, 
inciso III, da Lei Municipal 1.039/2009, pelo presente 
edital, NOTIFICAR a empresa abaixo relacionada, do 
lançamento de ofício do(a) tribute constante do Processo 
Administrativo correlato, diante do retorno negativo das 
notificações postais. 

Assim sendo, o autuado tem o prazo legal a partir da 
publicação do presente edital para efetuar o pagamento ou 
oferecer defesa, sob pena de ser inscrito na Dívida Ativa e 
ajuizamento de Execução Fiscal.

Esclarecimentos adicionais podem ser fornecidos na 
Coordenação de Arrecadação Fiscal - CAF da Secretaria 
da Fazenda através dos telefones: (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 19 de maio de 2016.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Cadastro 3990-1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 015/2016

Com base no disposto do art. 235, III, alíneas "a", "b" e "c", 
da Lei n° 1.039/2009 (CTM), fica NOTIFICADA a empresa 
MANUEL SANTOS DE SANTANA - ME, CNPJ nº 
14.927.865/0001-02, do procedimento de REVISAO DE 
LANÇAMENTO DE OFICIO referente ao AINF Nº 
04.9.0003413.00111.000030942015-87, nos termos 
requeridos no Processo Administrativo n° 01534.18.08. 
187.2016, de 01/03/2016.

Assim sendo, o autuado tem o prazo legal a partir da 
publicação do presente edital para efetuar o pagamento ou 
oferecer defesa, sob pena de ser inscrito na Dívida Ativa e 
ajuizamento de Execução Fiscal. Esclarecimentos 
adicionais podem ser fornecidos na Coordenação de 
Arrecadação Fiscal - CAF da Secretaria da Fazenda 
através dos telefones: (71) 3621-6610/6860/6604.

Camaçari, 19 de maio de 2016.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Cadastro 3990-1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 016/2016

Com base no disposto do art. 235, III, alíneas "a", "b" e "c", 
da Lei n° 1.039/2009 (CTM), fica NOTIFICADA a empresa 
MANUEL SANTOS DE SANTANA - ME, CNPJ nº 
14.927.865/0001-02 do CANCELAMENTO do AINF N°, 
04.9.0003413.00111.000030942015-87, como resultado 
do procedimento de REVISÃO DE LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO requerido administrativamente mediante 
Processo Administrativo n° 01534.18.08.187.2016, de 
01/03/2016.

Esclarecimentos adicionais podem ser fornecidos na 
Coordenação de Arrecadação Fiscal - CAF da Secretaria 
da Fazenda através dos telefones: (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 19 de maio de 2016.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Cadastro 3990-1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 017/2016

Com base no disposto do art. 235, III, alíneas "a", "b" e "c", 
da Lei n° 1.039/2009 (CTM), fica INTIMADA a empresa 
MANUEL SANTOS DE SANTANA - ME, CNPJ 
14.927.865/0001-02, a recolher no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Município, 
o débito relativo ao AINF Nº 04.9.0003413.00111. 
000030942015-87, com redução de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o valor da multa, nos termos do art. 35 da Lei 
Complementar n° 123/2006 e art. 87, § único, I, da 
Resolução CGSN n° 94/2011.

O valor apurado no referido AINF será recalculado na data 
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do efetivo pagamento, e recolhido por meio do Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional - DAS-AINF, 
utilizando-se de aplicativo disponível no PORTAL DO 
SIMPLES NACIONAL, nos termos do art. 81 da Resolução 
CGSN n° 94/2011.

O lançamento poderá ser IMPUGNADO no prazo legal de 
30 (trinta) dias, contados da publicação deste Edital, nos 
termos do art. 265 da Lei Municipal n° 1.039/2009, na 
Secretaria da Fazenda de Camaçari, situada a Rua 
Francisco Drummond, s/n° - Centro Administrativo - 
Camaçari - CEP 41800-970. Esclarecimentos adicionais 
podem ser fornecidos na Coordenação de Arrecadação 
Fiscal - CAF através dos telefones: (71) 3621-
6610/6860/6604.

Camaçari, 19 de maio de 2016.

VALDOMIRO S. DE OLIVEIRA
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Cadastro 3990-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada: 

Data: 24/05/2016
Horário: 12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior (cad. 
62649) Suplente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-1)

Recurso nº                                                         634/2015
Auto de Infração nº                                         13077/2013
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                                 BRASKEM S/A
Assunto: ISSR
Autuante:     Maggy R. Giuzio e Carlos Alberto P. Borges

Recurso nº                                                         810/2015
Processo nº                                                    12309/2012
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:              ANA RITA WATT PEIXOTO GUERRA
Assunto:                Revisão de Calculos de Imp. e Taxas

Saneamento nº                                                  274/2016
Auto de Infração nº                                           1628/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:CENTRO MEDICO DE CAMAÇARI EIRELI - 
EPP
Assunto: ISSH
Autuante:                                José Mauricio B. Menezes

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Saneamento nº                                                  276/2016
Auto de Infração nº                                           1623/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado:          TECHBIOS ENG. E TREINAMENTOS 
LTDA
Assunto: ISSH
Autuante:                                 José Mauricio B. Menezes

Saneamento nº                                                 277/2016
Auto de Infração nº                                          1620/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado: RSA MONTAGEM & MANUTENÇÃO LTDA 
ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                                                  278/2016
Auto de Infração nº                                           1619/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado: CENTERJATO JATEAMENTO E PINTURA 
IND. 
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Saneamento nº                                                  281/2016
Auto de Infração nº                                           1603/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:                      AILDO FERREIRA SOUZA ME
Assunto: ISSH
Autuante:                                                         Clivio Sady

Saneamento nº                                                  282/2016
Auto de Infração nº                                           1610/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado:     SIRVA SERV. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 
ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                 José Mauricio B. Menezes

Saneamento nº                                                  283/2016
Auto de Infração nº                                           1615/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:  CLIDAC CLINICA DE DERMATOLIGIA DE 
CAMACARI LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari, Bahia, 13 de maio de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho Secretária do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º do Decreto Municipal 
nº 2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, com sobreaviso de seus respectivos 
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suplentes, os contr ibuintes interessados, ou 
representantes destes, bem como os autuantes e 
representantes da Procuradoria do Município, para 
comparecerem a sessão ordinária que deverão acontecer 
na data e horário ora indicados, para o julgamento dos 
feitos constantes da pauta abaixo relacionada: 

Data: 31/05/2016
Horário: 12:00

Local: Sala da Secretaria do Conselho Municipal de 
Contribuintes, situada na Secretaria Municipal da Fazenda 
– SEFAZ, 1º pavimento, Centro Administrativo de 
Camaçari, Bahia.

Conselheiro Titular: Aloísio Alves de Castro Júnior 
(cad. 62649) lente: Jeffiton Andrade Ramos (cad. 38716-
1)

Recurso nº                                                        092/2016
Processo nº                                                    02571/2009
Recorrente:                                      Junta de Julgamento
Recorrido:                                          Adelmo Souza Silva
Assunto:                                          Baixa de  TLC/COSIP

Saneamento nº                                                   275/2016
Auto de Infração nº                                           1602/2016
Remetente:                                      Junta de Julgamento
Interessado:                      AILDO FERREIRA SOUZA ME
Assunto:   TFF
Autuante:                                                         Clivio Sady

Conselheira Titular: Rafaela Elaine Libório de Alencar 
(cad. 38965- Suplente: Nungi Santos e Santos (cad. 
62966-2)

Saneamento nº                                                  279/2016
Auto de Infração nº                                           1613/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:     RESTAURANTE E LANCHONETE PARE 
AQUIL
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                                                  280/2016
Auto de Infração nº                                           1612/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado: MMFA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM. E 
SERV. AUTOMOTIVOS LTDA ME
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheira Titular: Rejane Alves dos Santos Lima 
Suplente: Raimundo Nonato Sobreira

Saneamento nº                                                  284/2016
Auto de Infração nº                                           1616/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEF. REC. E 
CARNAVALESCA AS TARTARUGAS
Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                           Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento nº                                                  285/2016
Auto de Infração nº                                           1618/2016
Remetente:                                       Junta de Julgamento
Interessado:      KAWTECH MONTAGEM E MANUT. IND. LTDA 

Assunto:                                                   Penalidade Fixa
Autuante:                                          Aloisio da C. B. Filho

Camaçari, Bahia, 13 de maio de 2016.

Dalton Cavalcanti Reis Edinalva Farias da Silva
Presidente do Conselho              Secretária do Conselho 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 07/2016
 DE 11 DE ABRIL DE 2016.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Orgânica do Município, e

Considerando o quanto requerido pela Procuradoria 
Jurídica, através do Oficio de 13 de janeiro de 2016, 
subscrito pela Procuradora Dra. Carolina Strauch de 
Souza, onde aponta a existência de 680 (seiscentos e 
oitenta) processos remanescentes da extinta COJUFI, 
sem identificação de quitação de débito e/ ou propositura 
de execução fiscal, requerendo adoção de providências a 
fim de se verificar a real situação dos débitos ali contidos e 
possível responsabilidade pelas prescrições que se 
verifiquem; 

Considerando que referido expediente foi direcionado à 
Controladoria Geral do Município, através do Oficio n.º 
22/2016, onde, em resposta, opinou pelo direcionamento 
dos processos para fins de abertura de processo 
administrativo disciplinar, com análise individualizada de 
cada caso, com o fito de apurar os fatos relatados pela 
P r o c u r a d o r i a  p a r a  p o s t e r i o r  a p u r a ç ã o  d e  
responsabilidade; e

Considerando ainda a necessidade de regulamentar o 
processo através de Comissão criada especificamente 
para tal fim

RESOLVE

Art. 1º. Fica criada a Comissão de Sindicância 
Administrat iva para Anál ise  de Processos 
remanescentes da extinta COJUFI, conforme Oficio 
subscrito pela Procuradoria Fiscal, datado de 13 de janeiro 
de 2016, com a finalidade de verificação da real situação 
dos débitos ali contidos e, em sendo caso,apuração de 
possível responsabilidade pelas prescrições que se 
verifiquem. 

Art. 2º. A comissão de que trata esta Portaria será 
constituída pelos seguintes integrantes:

I – Presidente: CAROLINA STRAUCH DE SOUZA, CAD 
n.º 60.889-0;

     

II – Membro: RAFAEL OLIVEIRA E SILVA, CAD n.º 62.962-
4;

      

III – Membro: KARINA LUZIA FERREIRA DE SOUZA, 

Representante da Procuradoria

Representante da Secad
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CAD n.º 63399-8;
       Representante da Sefaz

IV – Membro: JOCIMAR MORAES DOS SANTOS 
OLIVEIRA, CAD n.º 62490 -4

       Representante da Sefaz/ Coordenação de Cobrança

Art. 3º Os trabalhos de que trata a presente Portaria têm 
por finalidade analisar individualmente os Processos 
dispostos em 17 (dezessete) caixas, referente a 
processos remanescentes analisados pela Procuradoria 
Fiscal, que totalizam 680 (seiscentos e oitenta) processos.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE ABRIL DE 2016.

CAMILO LIMA E SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 053/2016
DE 12 DE MAIO DE 2016

        
“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 10, com 
687,00m² e Lote 11, com 525,00m², 
localizados na Quadra “G”, no Loteamento 
denominado “Canto do Sol”, situado na Praia 
de Genipabu, distrito de Monte Gordo, 
município de Camaçari, medindo, totalizando 
uma nova área de 1.212,00m², na forma que 
indica.”

O SECRETÁRIO 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 05 de abril de 2016, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
00574.22.09.340.2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas Lote 10, com 687,00m² e Lote 11, com 
525,00m², localizados na Quadra “G”, no Loteamento 
denominado “Canto do Sol”, situado na Praia de 
Genipabu, distrito de Monte Gordo, município de 
Camaçari,  totalizando uma nova área de 1.212,00m². 

Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 

propriedade de LÚCIO FLÁVIO RODRIGUES BASTOS, 
devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas nº 9.087 e nº 10.885.   
 
Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE  10

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada de Lote 
10, possui 18,50m de frente para a rua B/5; 20,00m de 
fundo limitando-se com o lote 09; 35,00m do lado direito 
limitando-se com  o lote 11 à ser amembrado e 33,50m do 
lado esquerdo limitando-se com a rua A/3, perfazendo a 
área total de 687,00m², inscrição imobiliária 53420.

LOTE  11

LIMITES E CONFRONTANTES:  A área designada de 
Lote 11, possui  15m de frente para a rua B/5; 15,00m de 
fundo, limitando-se com o lote 09; 35,00m do lado direito 
limitando-se com  o lote 12 e 35,00m do lado esquerdo 
limitando-se com o lote 10 à ser amembrado, perfazendo a 
área total de 525,00m², inscrição imobiliária nº 53421.  

Art. 3° - Ás áreas ora remembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA – “LOTE 10A/11A” 

LIMITES E CONFRONTANTES: A área unificada nos 
termos desta Portaria, designada de Lote 10A/11A, 
possuirá 33,50m de frente para a rua B/5; 35,00m de fundo 
limitando-se com o lote 09;  35,00m do lado direito 
limitando-se com  o lote 12 e 33,50m do lado esquerdo, 
limitando-se com a rua A/3, perfazendo uma área de 
1.212,00m².
                   
Art. 4° - 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 DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA                          
SECRETÁRIO  DE DESENVOLVIMENTO URBANO

   PORTARIA Nº 054/2016    
   DE 12 DE MAIO DE 2016

        
“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
02 (duas) áreas designadas Lote 08A, com 
672,00m² e Lote 20, com 448,00m², 
localizadas  na quadra C, integrante do 
Loteamento denominado “Costa Smeralda”, 
distrito de Monte Gordo, município de 
Camaçari, medindo,  totalizando uma nova 
área de 1.120,00m², 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 
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Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
00490.22.09.151.2016, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas Lote 08A, com 672,00m² e Lote 20, com 
448,00m² , localizadas na quadra C, integrante do 
Loteamento denominado “Costa Smeralda”, distrito de 
Monte Gordo, município de Camaçari,  totalizando uma 
nova área de 1.120,00m². 

Parágrafo único – As áreas que serão unificadas são de 
propriedade JOSÉ TAVARES FERREIRA e TATIANA 
CRISTINA DA COSTA E SILVA, devidamente registradas 
no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari – Bahia, sob as matrículas nº 31.668 e nº 27.926  
e inscrição imobiliária municipal nº 077.265.
   
Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

LOTE  08A

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada de Lote 
08A, possui  21,00m de frente, limitando-se com a Rua "E" 
atual Rua das Ametistas; 21,00m de fundo, limitando-se 
com os Lotes 19 e 20 sendo 7,00m com o Lote 20 e 14,00m 
com o Lote 19; 32,00m de frente a fundo de ambos os 
lados, limitando-se do lado direito com o lote 09 e do lado 
esquerdo com o lote 06-A, perfazendo a área total de 
672,00m².  

LOTE  20

LIMITES E CONFRONTANTES: A área designada de Lote 
20, possui 14,00m de frente, limitando-se com a Rua "D" 
atual Rua Topázio, 14,00m de fundo, limitando-se com os 
Lotes 06-A e 08-A, sendo 7,00m com o Lote 06-A e 7,00m 
com o Lote 08-A, 32,00m de frente a fundo de ambos os 
lados, limitando-se do lado direito com o lote 21 e do lado 
esquerdo com o lote 19, perfazendo a área total de 
448,00m².

Art. 3° - Ás áreas ora remembradas passam a constituir 
uma nova área, que fica assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA – “LOTE 08A/20A” 

LIMITES E CONFRONTANTES: A área unificada nos 
termos desta Portaria, designada de Lote 06/07, possui 
21,00m dos pontos A a B, de frente para a Rua "E", atual 
Rua das Ametistas; 32,00m dos pontos B a C pela lateral 
direita confrontando-se com o Lote 09; 14,00m dos pontos 
C a E perpendicularmente a lateral direita confrontando-se 
com o Lote 19; 32,00m dos pontos E a F pela lateral direita 
confrontando-se com o Lote 19; 14,00m dos pontos F a G 
de frente com a Rua "D", atual Rua Topázio; 32,00m dos 
pontos G a H pela lateral esquerda confrontando-se com o 
Lote 21; 7,00m dos pontos H a D perpendicularmente a 
lateral esquerda confrontando-se com o Lote 06-A; 
32,00m dos pontos D a A pela lateral esquerda 
confrontando-se com o Lote 6A, fechando-se assim a 
poligonal, perfazendo uma área total de 1.120,00m².
                   
Art. 4° - 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 12 DE MAIO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA                         
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 055/2016
DE 12 DE MAIO DE 2016

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
CIDADE - CONCIDADE, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das competências 
que lhe foram atribuídas pela Lei nº. 1.115, de 03 de 
novembro de 2010, que cria o Conselho Municipal da 
Cidade,

RESOLVE:

Art. 1.º - Nomear os membros integrantes da Comissão 
Preparatória Municipal para a 6ª Conferência Municipal 
das Cidades / Camaçari, nos seguintes segmentos:

I – Poder Público Municipal;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Lélia Maria dos 
Reis Dias;
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
Wagner José Lins de Santana;
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Thais 
Santos Vieira;
Caixa Econômica Federal - Joice Quele de Lima Nunes.

II – Movimentos Sociais e Populares;

Associação dos Criadores de Aves da Fazenda Açu da 
Capivara – ACAFAC - Rita de Cássia da Silva Lima;
Associação de Moradores Parque das Mangabas - André 
Xavier de Freitas;
Associação dos Moradores da Alameda da Cebola - 
Sebastião Guedes da Silva.

III – Trabalhadores por Suas Entidades Sindicais;

Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - 
Everaldo de Jesus Vieira;
Sindicato dos Vigilantes de Camaçari e região - Gilmário 
Araujo dos Santos.

IV – Empresários Relacionados à Produção e ao 
Financiamento do Desenvolvimento Urbano;

Cooperativa Agroindustrial Preservação Ecológica da 
Bahia - João de Oliveira da Motta Coelho.

V – Entidades Profissionais, Acadêmicas e de 
Pesquisa e Conselhos Profissionais;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - 
Sandro Augusto V. da Silva;
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VI – ONG´s com Atuação na Área.

Centro de Defesa do Meio Ambiente e Ação Social - José 
Avelino de Freitas.

Parágrafo único – As suplências em aberto poderão ser 
preenchidas, respeitando a representação, por segmento, 
a depender de manifestação de interesse dos demais 
membros do ConCidade à sua Secretaria Executiva. 

Art. 2º - A Comissão Preparatória Municipal terá as 
seguintes atribuições, de acordo com o art. 29 do 
Regimento da 6ª Conferência Estadual das Cidades:

I – Elaborar a minuta do regimento da Conferência 
Municipal, contendo critérios de participação para a 
Conferência, para a eleição de delegados(as) para a etapa 
estadual, respeitadas as definições deste regimento, bem 
como a proporcionalidade de distribuição dos segmentos, 
conforme art. 24 do Regimento da 6ª Conferência 
Estadual das Cidades;
II - Definir data, local e pauta da Conferência, conforme 
regimento da Comissão Preparatória Estadual;
III - Encaminhar à Comissão Estadual cópia da publicação 
do edital de convocação da Conferência Municipal;
IV - elaborar a minuta do regulamento da Conferência, 
estabelecendo as regras para o funcionamento do evento. 
O referido regulamento deverá ser apresentado, debatido 
e aprovado na solenidade de abertura da Conferência;
V - sistematizar os relatórios da Conferência Municipal;
VI – promover a divulgação e mobilização, para a 
realização da Conferência Municipal;

Art. 3º - Os resultados da 6ª Conferência devem ser 
remetidos à Comissão Preparatória Estadual e à 
Comissão Executiva Nacional, em até 10 (dez) dias após a 
sua realização, indicando os delegados eleitos por 
segmento;

Art. 4º - A Comissão Preparatória Municipal será extinta 
após a finalização de todo o processo da Conferência 
Municipal das Cidades / Camaçari;

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMAÇARI, 
EM 12 DE MAIO DE 2016.

DJALMA MACHADO DE SOUZA
PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - 

CONCIDADE/CAMAÇARI 

REGIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA 
CIDADE DE CAMAÇARI

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1º  A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari, 
como Etapa Preparatória para a 6ª Conferência Estadual 
das Cidades, convocada pela Resolução Normativa nº. 
006, de 25 de setembro de 2015 do Conselho Estadual das 
Cidades da Bahia, publicada em 12 de novembro de 2015, 
em conformidade com Lei nº 10.704/2007 e o Decreto nº 
10.949/2008 que regulamenta o ConCidades/BA e em 
conformidade com a Resolução Normativa nº 19 de 18 de 
setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades, 

terá, em consonância com o Regimento da 6ª Conferência 
Nacional e 6ª Conferência Estadual das Cidades, os 
seguintes objetivos:

I - Propor a interlocução entre autoridades e gestores 
públicos com os diversos segmentos da sociedade sobre 
assuntos relacionados às Políticas Municipal, Estadual e 
Nacional de Desenvolvimento Urbano, notadamente 
sobre Planejamento e Gestão Territorial, Mobilidade 
Urbana, Habitação e Saneamento; 

II - Sensibilizar e mobilizar a sociedade local para o 
estabelecimento de agendas, diretrizes, programas, 
projetos e planos de ação para enfrentar os problemas 
existentes na Cidade e no Município;

III - Propiciar a participação popular de diversos 
segmentos da sociedade, considerando as diferenças de 
sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de 
proposições e realização de avaliações sobre a função 
social da cidade e da propriedade;

IV - Proporcionar e estimular a gestão democrática das 
políticas de desenvolvimento urbano do Município, do 
Estado e da União;

V - Avançar na execução e constante atualização da 
Política Municipal de Desenvolvimento Urbano expressa 
no PDDU de Camaçari;

VI - Indicar prioridades de atuação aos órgãos municipais 
de desenvolvimento urbano do município;

VII - Realizar balanço dos resultados das deliberações das 
Conferências Municipais anteriores.

Art. 2º São finalidades da 6ª Conferência Municipal da 
Cidade de Camaçari: 

II - Eleger as entidades que atuam no âmbito do município 
para compor, por meio de suas representações, o 
Conselho Municipal da Cidade, no período que 
compreenderá entre janeiro de 2017 a janeiro de 2020 
(correspondente ao triênio 2017/2019), conforme disposto 
na Lei Municipal nº 1115/2010, de 03 de novembro de 
2010, e no Regimento Interno do ConCidade/Camaçari 
disposto na Resolução nº 02/2014, de 03 de dezembro de 
2014.

CAPÍTULO II
DA REALIZAÇÃO

Art. 3º A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari 
será realizada nos dias 01 e 02 de junho do ano de 2016.

Art. 4º A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari, 
será realizada em local previamente definido e as 
despesas com a organização ocorrerão por conta de 
recursos orçamentários próprios da Prefeitura Municipal e 
seus órgãos vinculados, bem como de outras instituições 
públicas ou privadas que venham a colaborar.

Art. 5º  A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari 
será presidida pelo Prefeito Municipal ou, na sua ausência 
ou impedimento, pela Secretária de Desenvolvimento 
Urbano do Município ou, ainda, por membro da 

I - Indicar prioridades de atuação na área de 
desenvolvimento urbano para o Município, o Estado e a 
União; 
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coordenação da Comissão Preparatória Municipal.

Art.6º A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari 
produzirá seu relatório final, que será encaminhado à 
Comissão Preparatória da 6ª Conferência Estadual das 
Cidades, em até 10 (dez) dias após sua realização, em 
formulário próprio a ser distribuído pelas respectivas 
Comissões, indicando especificamente os/as delegado/as 
eleitos/as, por segmento.

CAPÍTULO III
DO TEMÁRIO

Art. 9º - A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari 
tem abrangência municipal e, consequentemente, suas 
análises, formulações e proposições devem focar nas 
políticas de desenvolvimento urbano e de integração 
urbano-rural. 

§ 1º.  O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular 
e integrar as diferentes políticas urbanas, de maneira 
transversal, a partir dos eixos a serem definidos pelo 
Conselho Nacional das Cidades e pela Comissão 
Nacional da 6ª Conferência Nacional das Cidades;

§ 2º. Todos os/as delegados/as com direito a voz e voto 
presentes à Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari devem reconhecer a precedência das questões 
de âmbito nacional, estadual e municipal e atuar sobre 
elas, em caráter avaliador, formulador e propositivo; 

§ 3º. Os debates, proposições, e os documentos da etapa 
municipal da 6ª Conferência das Cidades devem se 
relacionar diretamente com o temário, lema e objetivos 
definidos neste Regimento. 

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO PREPARATÓRIA

Art. 9º  A organização e desenvolvimento da Conferência 
Municipal da Cidade de Camaçari ficarão a cargo da 
Comissão Preparatória Municipal, definida no âmbito do 
Conselho Municipal da Cidade - ConCidade/Camaçari, 
com apoio técnico, logístico, jurídico e de comunicação da 
Prefeitura Municipal.

Art. 10 - A Comissão Preparatória Municipal será 
composta por 13 (treze) membros indicados por seus 
respec t i vos  segmen tos ,  de  aco rdo  com a  
proporcionalidade definida pelo Regimento Interno do 
Conselho Nacional das Cidades, e compete-lhe:

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Camaçari 
promoverá a publicação e divulgação do referido relatório 
junto à sociedade e às esferas de governo local. 

Art. 7º - A Conferência Municipal da Cidade de Camaçari 
terá como temática: “A Função Social da Cidade e da 
Propriedade”, e; como lema: “Cidades Inclusivas, 
Participativas e Socialmente Justas”, em conformidade 
com o temário da 6ª Conferência Nacional das Cidades. 

Art. 8º - Os eixos do debate, assim como a metodologia a 
ser aplicada na 6ª Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari serão elaborados pela Comissão Preparatória, 
ouvido o Pleno do ConCidade, em conformidade com os 
eixos da 6ª Conferência Nacional das Cidades. 

I - Definir Regimento da Conferência Municipal contendo 
critérios de participação para a Conferência, para a eleição 
de delegados/as para a etapa estadual, respeitadas as 
d e f i n i ç õ e s  d e s t e  r e g i m e n t o ,  b e m  c o m o  a  
proporcionalidade de distribuição dos segmentos, 
conforme art. 16 deste regimento.

II - Definir data, local e pauta da Conferência, conforme 
regimento da Comissão Preparatória;

III - Encaminhar à Comissão Estadual cópia da publicação 
do edital e decreto de convocação da Conferência 
Municipal.

SEÇÃO II
DAS SUBCOMISSÕES

Art. 11 - Para desempenho das suas funções, a Comissão 
Preparatória Municipal poderá constituir as seguintes 
subcomissões, com suas respectivas atribuições 
mínimas:
 
I – Mobilização e Articulação:

a) dialogar com os  gestores públicos e sociedade civil 
organizada, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar 
visando a realização da Conferência Municipal;
b) estimular, apoiar e acompanhar a realização da 
Conferência Municipal; 
c) apoiar o município nos processos de convocação, 
preparação e realização das sua conferência; 
d) divulgar as ações e deliberações da Comissão 
Preparatória Municipal; 
e) promover a ampla divulgação da Conferência, 
utilizando os recursos e mídias disponíveis; 
f) estimular o debate na mídia dos temários da Conferência 
e a participação da sociedade local na Conferência;
g) manter cadastro de todas as entidades participantes da 
conferência municipal.
 
II - Infraestrutura e logística:
 
a) acompanhar todo o processo de estruturação do evento 
e definição dos serviços, como espaço físico, transporte, 
viabilização de materiais de apoio e textos; 
b) organizar e coordenar o credenciamento dos 
participantes da Conferência;
c) programar e coordenar as atividades de montagem e 
organização das instalações e equipamentos, articulando 
parcerias para garantir a maior participação da sociedade 
civil na 6ª Conferência Municipal da Cidade de Camaçari, 
priorizando a contratação de serviços prestados por 
entidades de economia solidária;
 
III- Metodologia e sistematização:
 
a) produzir textos e materiais que orientarão os debates na 
6ª Conferência Municipal da Cidade de Camaçari; 
b) providenciar os textos para nortear os debates no 
processo da conferência municipal e palestrantes sobre o 
temário;
c) elaborar a programação e a pauta da 6ª Conferência 
Municipal da Cidade; 
d) estimular, apoiar e acompanhar a Conferência 
Municipal; 
e) apoiar e estimular as atividades preparatórias de 
discussão do temário da 6ª Conferência das Cidades, no 
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âmbito do Município; 
f) avaliar os relatórios e documentos de Conferências 
anteriores para subsidiar as discussões sobre a 6ª 
Conferência Municipal da Cidade; 
g) aprovar o projeto de divulgação para a 6ª Conferência 
Municipal da Cidade; 
h) elaborar o relatório final e os anais da 6ª Conferência 
Municipal da Cidade; 
i)propor metodologia de sistematização para as 
contribuições e as propostas aprovadas nas Conferência 
Municipal;
j) sistematizar as propostas resultantes da Conferência 
Municipal, consolidando-as, para encaminhá-las à Etapa 
Estadual; 
 
Parágrafo Único - As subcomissões indicadas nos incisos 
deste artigo deverão ser integradas por membros da 
Comissão Preparatória Municipal, podendo ser ampliada 
com outros membros do ConCidade, respeitando a 
proporcionalidade regimental.

Art. 12 - As reuniões da Comissão Preparatória Municipal 
serão realizadas no período cabível ao bom 
funcionamento dos preparativos e sucesso da 
Conferência Municipal.
 
Parágrafo Único - as reuniões da Comissão Preparatória 
Municipal (CPM) serão realizadas respeitando o quorum 
mínimo de 1/3 dos membros da Comissão.
 
Art. 13 -  Poderão participar, com direito a voz, das 
reuniões da Comissão Preparatória:
I. observadores;
II. convidados.

CAPÍTULO V
COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

CIDADE 
 
Art. 14 - Compete ao Conselho Municipal da Cidade de 
Camaçari: 
 
I. atuar junto à Comissão Preparatória Municipal, 
formulando, discutindo e propondo as iniciativas 
referentes à organização da 6ª Conferência Municipal da 
Cidade de Camaçari; 
II. mobilizar os parceiros e filiados, de suas entidades e 
órgãos membros, no âmbito de sua atuação no município, 
para preparação e participação na Conferência  municipal;
III. acompanhar e deliberar sobre as atividades da 
Comissão Preparatória Municipal, devendo ser 
apresentados relatórios em todas as reuniões ordinárias; 
IV. participar e acompanhar da Conferência Municipal; 

CAPÍTULO VI
DOS/AS DELEGADOS/AS DA 6ª CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DA CIDADE 

Art. 15 - Os participantes da 6ª Conferência Municipal da 
Cidade de Camaçari se distribuirão em 02 (duas) 
categorias:
 
I. delegados/as, com direito a voz e voto;
II. observadores/as e convidados/as com direito a voz e 
sem direito a voto.     

V. homologar o Relatório final elaborado pela 
Coordenação da 6ª Conferência Municipal da Cidade de 
Camaçari. 

Art. 16 - Serão delegados e delegadas à 6ª Conferência 
Municipal da Cidade de Camaçari:
 
1. membros titulares e suplentes do ConCidade; 
2. participantes inscritos até o limite de vagas pré-
definidas pela Comissão Preparatória, respeitando a 
proporcionalidade regimental por segmento.

Art. 17 – O Município de Camaçari terá direito a 10 
delegados(as) para a etapa estadual, conforme o critério 
estabelecido pelo Conselho Nacional das Cidades.
 
Art. 18 - A representação dos/as delegados/as na 6ª 
Conferência Municipal de Camaçari deverá contemplar os 
diversos segmentos, na seguinte composição 
proporcional:

 

§1º - Todas as entidades dos segmentos deverão 
preferencialmente ter atuação fim na área de 
desenvolvimento urbano, conforme definição do Conselho 
Nacional Cidades:

a. Poder Público Municipal - gestores, administradores, 
servidoras(es) e funcionárias(os) públicas(os) municipais - 
são os representantes de órgãos da administração pública 
direta e indireta, representantes das entidades 
municipalistas de caráter nacional e membros do 
Legislativo: vereadores (as);

b. Movimentos Populares – são as associações 
comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia e 
demais organizações populares voltadas à questão do 
desenvolvimento urbano;

c. Trabalhadores – representantes de suas entidades 
sindicais (sindicatos, federações, confederações e 
centrais sindicais de trabalhadores e trabalhadoras 
urbanos e rurais);

d. Empresários – empresas vinculadas às entidades 
nacionais representativas do empresariado, inclusive 
cooperativas, voltadas à produção e ao financiamento do 
desenvolvimento urbano;

e. Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa 
– entidades nacionais representativas de associações de 
profissionais autônomos ou de empresas, assim como 
associações nacionais de ensino e pesquisa. Enquadram-
se, também, neste segmento os conselhos profissionais 
(regionais ou federais). Em todos os casos a 
representação do segmento deve estar vinculada a 
questão do desenvolvimento urbano, e; 
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f. Organizações Não Governamentais - para fins do ciclo 
de conferências das cidades o segmento de Organizações 
Não Governamentais é formado por associações civis ou 
fundações (art. 44, I e III, do Código Civil 2002), para fins 
não econômicos, formalmente constituídas há no mínimo 
2 anos, que têm  por finalidade estatutária a atuação no 
campo do desenvolvimento urbano, comprovado 
mediante apresentação de estatuto no ato da inscrição 
para a conferência municipal. 

§2º - Conselhos temáticos, municipais, bem como 
Orçamentos Participativos não constituem segmentos, 
visto que são instâncias institucionais representativas de 
vários segmentos sociais;
§ 3º Não se enquadram nos segmentos acima descritos 
partidos políticos, igrejas e seus movimentos de base, 
instituições filantrópicas, clubes esportivos, desportivos e 
recreativos, Lions, lojas maçônicas e Rotary, corpo 
discente de universidades e de outros estabelecimentos 
de ensino, bem como toda e qualquer agremiação que 
tenha por atividade ações discriminatórias, segregadoras, 
xenófobas, entre outras.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. Os casos omissos e conflitantes serão decididos 
pela Comissão Preparatória Municipal, cabendo recursos 
somente à Comissão Preparatória Estadual.
                 

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO CONDOMINIO RESIDENCIAL 
ALVORADA, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Projeto Urbanístico denominado Condomínio 
Residencial Alvorada, 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 CNPJ 
sob nº. 14.109.763/0001-80, neste ato, representado pelo 
Sr. DJALMA MACHADO DE SOUZA, Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, doravante denominado 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo 
Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, 
do outro lado, Natália Mascarenhas Santos, Brasileira, 
natural de Salvador, Bahia, Solteira, Corretora de imóveis, 
com inscrição no CPF(MF) sob nº 565.225.255-34 e 
portadora de carteira de identidade de nº 5630929, 
residente na Rua Priscila B. Dutra, nº 263, Condomínio 
Parque do Paraiso, casa 19, Lauro de Freitas, BA, CEP 
427000-000, doravante denominada PROPRIETÁRIA, 
mediante as seguintes cláusulas e condições que se 
seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado CONDOMINIO RESIDENCIAL 
ALVORADA, tendo em vista o constante no processo 
administrativo nº. 05.363/2015 de 13.04.2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área de 43.560,00m² (quarenta e três 

mil quinhentos sessenta metros  quadrados), destinada ao 
empreend imento  denominado CONDOMINIO 
RESIDENCIAL ALVORADA, fica situada no lugar 
denominado Maraú, na estrada do antigo consulado da 
Bélgica, Abrantes, Camaçari.BA

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio e corresponde a 
uma poligonal de 43.560,00m² (quarenta e três mil 
quinhentos e sessenta metros quadrados), conforme 
memorial descritivo que segue abaixo: 

Partindo do P0 situado no limite Sul da Propriedade, 
segue pelo limite Oeste, onde se limita com a Rua 
Existente em 02 alinhamentos consecutivos: P0-P1 

oazimute plano 325 50'45" distancia de 75,76m; P1-P2 
oazimute plano 328 07'03" distancia de 28,32m. Dai segue 

pelo limite Norte em 09 alinhamentos consecutivos com os 
oseguintes elementos: P2-P3 azimute plano 58 42'30" 
odistancia de 164,35m; P3-P4 azimute plano 58 43'24" 
odistancia de 46,75m; P4-P5 azimute plano 60 45'38" 
odistancia de 117,92m; P5-P6 azimute plano 58 16'04" 
odistancia de 40,36m; P6-P7 azimute plano 59 53'26" 
odistancia de 26,25m; P7-P8 azimute plano 57 18'02" 
odistancia de 39,62m; P8-P9 azimute plano 57 51'28" 
odistancia de 62,29m; P9-P10 azimute plano 61 15'28" 
odistancia de 21,72m; P10-P11 azimute plano 61 15'28" 

distancia de 12,01m. Dai segue pelo limite Leste com 
0azimute plano de 146 07'18" e distancia de 85,14m até o 

P12. Dai segue pelo limite Sul em 06 alinhamentos 
consecutivos com os seguintes elementos: P12-P13 

oazimute plano 241 24'10" distancia de 306,25m; P13-P14 
oazimute plano 233 32'43" distancia de 94,79m; P14-P15 
oazimute plano 235 15'18" distancia de 42,43m; P15-P16 
oazimute plano 227 07'30" distancia de 85,00m; P16-P17 

oazimute plano 235 15'18" distancia de 2,83m; P17-P0 
oazimute plano 215 11'46" distancia de 2,34m, ponto de 

origem do presente memorial, cujas coordenadas 
georreferenciadas ao sistema UTM são: P0 
E = 5 7 8 . 9 1 3 , 9 8 2 7 ,  N = 8 . 5 8 2 . 5 7 8 , 2 8 6 2 .  P 1  
E = 5 7 8 . 8 7 1 , 4 5 0 0 ,  N = 8 . 5 8 2 . 6 4 0 , 9 7 8 9 .  P 2  
E = 5 7 8 . 8 5 6 , 4 9 2 1 ,  N = 8 . 5 8 2 . 6 6 5 , 0 2 6 1 .  P 3  
E = 5 7 8 . 9 9 6 , 9 3 2 6 ,  N = 8 . 5 8 2 . 7 5 0 , 3 8 6 9 .  P 4  
E = 5 7 9 . 0 3 6 , 8 9 2 5 ,  N = 8 . 5 8 2 . 7 7 4 , 6 6 0 5 .  P 5  
E = 5 7 9 . 1 3 9 , 7 9 11 ,  N = 8 . 5 8 2 . 8 3 2 , 2 6 1 5 .  P 6  
E = 5 7 9 . 1 7 4 , 11 8 7 ,  N = 8 . 5 8 2 . 8 5 3 , 4 8 9 2 .  P 7  
E = 5 7 9 . 1 9 6 , 8 2 5 8 ,  N = 8 . 5 8 2 . 8 6 6 , 6 5 7 0 .  P 8  
E = 5 7 9 . 2 3 0 , 1 6 9 3 ,  N = 8 . 5 8 2 . 8 8 8 , 0 6 2 7 .  P 9  
E = 5 7 9 . 2 8 2 , 9 11 8 ,  N = 8 . 5 8 2 . 9 2 1 , 2 0 2 3 .  P 1 0  
E = 5 7 9 . 3 0 1 , 9 5 8 8 ,  N = 8 . 5 8 2 . 9 3 1 , 6 4 8 5 .  P 11  
E = 5 7 9 . 3 1 2 , 4 8 5 7 ,  N = 8 . 5 8 2 . 9 3 7 , 4 2 1 9 .  P 1 2  
E = 5 7 9 . 3 5 9 , 9 4 6 1 ,  N = 8 5 8 2 . 8 6 6 , 7 3 5 6 .  P 1 3  
E = 5 7 9 . 0 9 1 , 0 5 2 7 ,  N = 8 5 8 2 . 7 2 0 , 1 4 7 4 .  P 1 4  
E = 5 7 9 . 0 1 4 , 8 0 6 9 ,  N = 8 5 8 2 . 6 6 3 , 8 2 1 8 .  P 1 5  
E = 5 7 8 . 9 7 9 , 9 4 5 2 ,  N = 8 5 8 2 . 6 3 9 , 6 4 2 0 .  P 1 6  
E = 5 7 8 . 9 1 7 , 6 5 3 8 ,  N = 8 5 8 2 . 5 8 1 , 8 0 7 9 .  P 1 7  
E=578.915,3296, N=8582.580,1959. 

III – Documentação: o imóvel no qual o Condomínio será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA, por 
compra feita a Sra. Noêmia Souza Pereira, conforme 
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório 
de Notas do Tabelionato do 11° Ofício da Comarca de 
Salvador, Bahia, pelo  Sub Tabelião Jorge Araújo, às 
folhas 184, do livro 0199, n. de ordem 026583 em 01 de 
junho de 2012, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da Comarca de 
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Camaçari, Bahia, matricula n. 26.769 em 28 de junho de 
2012.

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
Condomínio Urbanístico de uso misto com unidades 
unidomiciliares e áreas comerciais, sujeito ao regime 
instituído nos termos das Leis Municipais nº 866, de 
11.01.2008 e nº. 913 de 03.09.2008, composto de 80 
(oitenta) unidades residenciais unidomiciliares e 02 (duas) 
áreas destinadas ao uso comercial/ serviço e uso 
institucional, onde serão construídas 10 (dez) lojas, 
segundo planta arquivada na Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR.  

V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 43.560,00m² (Quarenta e três mil 
quinhentos e sessenta metros quadrados) assim 
distribuída:

a) Área de Preservação Permanente (APP), do córrego 
que limita a área, no trecho do fundo do terreno, com 
2.150,00m² (dois mil cento e cinquenta metros 
quadrados), equivalente a 4,93% (quatro virgula noventa e 
três por cento) da área total do terreno;

b) Área liquida do empreendimento de 41.410,00m² 
(quarenta e um mil quatrocentos e dez metros quadrados) 
equivalente à 95,07% (noventa e cinco virgula sete por 
cento) da área total do empreendimento;

c) Área residencial, com 37.850,00m² (trinta e sete mil 
oitocentos e cinquenta metros quadrados) equivalente à 
86,89% (oitenta e seis virgula oitenta e nove por cento) da 
área total do empreendimento, distribuída em:

- Área das unidades residenciais, com 26.017,66m² (vinte 
e seis mil dezessete metros e sessenta e seis decímetros 
quadrado), equivalente a 62,82% (sessenta e dois virgula 
oitenta e dois por cento)  da área líquida do 
empreendimento, composta de 80 (oitenta) frações ideais, 
conforme listagem a seguir:

- Área de sistema viário interno, compreendendo as vias 
internas do empreendimento, passeios e canteiro central, 
com 4.183,45m² (Quatro mil cento e oitenta e três metros e 
quarenta e cinco decímetros quadrados), equivalentes a 
11,05% (onze vírgula cinco por cento) da área líquida do 

 

 

empreendimento; 
-  Área verde interna, com 7.648,89m² (sete mil seiscentos 
e quarenta e oito metros e oitenta e nove decímetros 
quadrados) equivalente a 20,20% (vinte vírgula vinte e por 
cento) da área líquida do empreendimento, onde será 
construído um clube com quiosque, academia, parque 
infantil, espaço zen, piscinas e área administrativa.
a) Área comercial, com 2.523,81m² (dois mil quinhentos e 
vinte e três mil vírgula oitenta e hum decímetros 
quadrados) equivalentes à 6,09% (seis vírgula nove por 
cento) da área total do terreno, assim distribuídas: 
- AREA 1 = 1.087,52m² (um mil e oitenta e sete metros e 
cinquenta e dois metros decímetros quadrados), 
composto de 04 lojas, com dois pavimentos e área 
construída total de 920,00m² (novecentos e vinte metros 
quadrados);
- AREA 2 = 1.436,29m² (um mil quatrocentos e trinta e seis 
metros vinte e nove decímetros quadrados), composto de 
06 lojas, com dois pavimentos e área construída total de 
1.272,00m² (um mil duzentos e setenta e dois metros 
quadrados). 
e)  Áreas públicas (a serem doadas ao Município) com 
8.282,00 m² (oito mil duzentos e oitenta e dois metros 
quadrados), equivalentes a 20% (vinte por cento) da área 
líquida do terreno, correspondendo a:
- Área de praça e sistema viário de acesso, com 
1.036,19m² (um mil trinta e seis metros e dezenove 
decímetros quadrados), equivalente a 2,50% (dois vírgula 
cinqüenta por cento) da área líquida do empreendimento;
- Uma área restante com 7.245,81m² (sete mil duzentos e 
quarenta e cinco metros e oitenta e um decímetros 
quadrados), equivalente a 17,50% da área líquida do 
empreendimento, localizada no Lugar denominado 
Maraú, desmembrada da maior porção de uma área de 
terra com 48.500,00m², cuja matrícula possui nº 7930, 
assim descrita:  LIMITES e CONFRONTANTES Datum 
Sirgas 2000: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
ponto V-01, de coordenadas N 8.582.582,00m e E 
578.584,00m A beira da estrada Maracauiba Marau; deste 
segue confrontando com a propriedade de V-08, com 
azimute de 345°04'50" por uma distância de 40,00m, até o 
ponto V-02, de coordenadas N 8.582.620,65m e E 
578.573,70m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de V-08, com azimute de 75°55'12" por uma 
distância de 76,79m, até o ponto V-03, de coordenadas N 
8.582.639,33m e E 578.648,19m ; deste segue 
confrontando com a propriedade de V-08, com azimute de 
89°23'01" por uma distância de 60,10m, até o ponto V-04, 
de coordenadas N 8.582.639,98m e E 578.708,29m ; 
deste segue confrontando com a propriedade de V-08, 
com azimute de 141°20'23" por uma distância de 23,51m, 
até o ponto V-05, de coordenadas N 8.582.621,62m e E 
578.722,97m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de V-08, com azimute de 184°24'28" por uma 
distância de 18,70m, até o ponto V-06, de coordenadas N 
8.582.602,98m e E 578.721,53m ; deste segue 
confrontando com a propriedade de V-08, com azimute de 
215°13'41" por uma distância de 17,82m, até o ponto V-07, 
de coordenadas N 8.582.588,42m e E 578.711,26m ; 
deste segue confrontando com a propriedade de V-08, 
com azimute de 264°38'58" por uma distância de 102,37m, 
até o ponto V-08, de coordenadas N 8.582.578,87m e E 
578.609,33m ; deste segue confrontando com a 
propriedade de V-08, com azimute de 277°02'09" por uma  
distância de 25,52m, até o ponto V-01, onde teve inicio 
essa descrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
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UNIDADE
 

AREA (m²)
  

1

 

363,48

  2

 

368,49

  
3

 

346,11

  

4

 

323,72

  

5

 

301,33

  

6

 

309,80

  

7

 

334,20

  

8

 

344,83

  

9

 

335,93

  

10

 

326,93

  

11

 

317,27

  

12

 

306,60

  

13

 

300,25

  

14 330,21

 

15 346,88

16 335,99

17 324,88

18 329,58

19 324,76

20 329,23

21 333,78

22 338,81

23 342,84

24 347,37

25 335,81

26 339,94

27 344,07

UNIDADE
 

AREA (m²)

28

 

348,20

29

 

352,04

30

 

340,64

31

 

317,57

32

 

322,10

33

 

326,14

34

 

316,01

35

 

320,14

36

 

324,17

37

 

328,40

38

 

333,01

39

 

336,65

40

 

356,30

41 324,37

42 316,95

43 328,76

44 325,31

45 322,11

46 319,71

47 317,77

48 316,09

49 315,33

50 315,12

51 314,90

52 314,68

53 314,48

54 315,01

UNIDADE AREA (m²)

55 302,37

56 304,51

57 307,12

58 310,02

59 312,66

60 315,56

61 318,13

62 320,56

63 323,23

64 325,83

65 327,08

66 325,82

67 324,90

68 322,67

69 322,67

70 321,15

71 319,61

72 317,58

73 316,68

74 315,90

75 315,11

76 314,15

77 313,35

78 312,50

79 311,80

80 331,65

TOTAL 26.017,66



SISTEMA VIÁRIO EXTERNO DE ACESSO E SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO

O sistema viário interno será implantado exclusivamente 
pela Proprietária, conforme projeto aprovado, sendo 
constituído de uma avenida principal, com canteiro central 
e duas pistas de rolamento, uma para cada sentido, com 
largura variando de 3,00m a 4,00m, cada pista, mais 
passeio de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) 
sendo 1,0m (um metro) de grama e 1,0m (um metro e 
cinquenta centímetros) de calçada e meios-fios, com 
rampas para acessibilidade de PCD – Pessoas com 
Deficiência, assim como as vagas de estacionamento, que 
deverão ser devidamente sinalizadas. Todo o sistema será 
provido de sinalizações horizontal e vertical, conforme 
projeto aprovado. Todas as obras previstas neste 
instrumento estão condicionadas à aprovação definitiva 
do condomínio e seu registro no competente Oficial de 
Registro de Imóveis.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO

Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre as unidades 
imobiliárias deste condomínio estão descritos e aprovados 
no Código Urbanístico e Ambiental do Município.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 
a. Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;
b. Construções na Área de Preservação Permanente - 
APP, conforme legislação ambiental vigente. 
§1° Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades, cuja a via de acesso, possua infraestrutura 
concluída assim como as obras de uso comum. 
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA

I – Sistema Viário: o sistema viário interno e de acesso 
será implantado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação asfáltica, disposto sobre base de 
arenoso, provido de sinalizações horizontal e vertical; 
II – Passeios: os passeios serão executados pela 
PROPRIETÁRIA, em grama e faixa de concreto, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade de 
PCD, conforme NBR 9050.
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e a iluminação pública será 
executada pela PROPRIETÁRIA, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando 
a cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno 
de abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETÁRIA e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, 

conforme projeto específico, devidamente aprovado por 
essa concessionária;
V – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do condomínio consiste no sistema 
fossa / sumidouro ou outro sistema, conforme aprovação 
da EMBASA;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a rede de 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, conforme projeto aprovado e arquivado 
na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna;
VII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas, conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.
VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas públicas 
deverão estar devidamente cercadas com arame ou 
material similar e sinalizadas com placas confeccionadas 
em chapas planas metálicas galvanizadas, fixadas no 
solo, revestidas com material plástico do tipo poliestireno, 
contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1.120, de 25 de novembro de 2010 e Lei Municipal 

nº 913, de 03 de setembro de 2008.” 

IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e canteiro 
central serão revestidas com grama natural e espécies 
adequadas ao tipo de solo, ventilação e ao clima local, 
conforme projeto paisagístico apresentado e aprovado na 
SEDUR. Serão plantadas também mudas de árvores de 
espécies nativas ou adaptadas, na proporção mínima de 

201 (uma) árvore para cada 100,00m  de área do terreno, 
nas áreas verdes e de lazer, conforme projeto paisagístico 
específico, aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. 
X – Fechamento: o fechamento do empreendimento será 
feito em todo o perímetro da poligonal do condomínio, 
especificamente no trecho residencial, com muro de 
alvenaria, com altura de 2,20m (dois metros e 20 
centímetros).

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença para implantação do empreendimento, sendo 
prorrogável por mais 12 (doze) meses, sob pena de, não o 
fazendo, ser o empreendimento considerado clandestino, 
para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES

I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas Cláusulas Terceira e 
Sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no 
prazo indicado na Cláusula Sétima;
c) Cumprir os condicionantes da Licença Ambiental e do 
Termo de Acordo, emitido quando da Elaboração do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;
d) Responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos ao longo do empreendimento, para o veículo 
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coletor responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;
e) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
f) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais;
g) Entregar ao Município as áreas doadas, livre e 
desembaraçada de qualquer ônus, apresentando a 
Escritura Pública de Doação, Registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis, num prazo de 90(noventa) dias. 

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste Termo e da legislação vigente, em 
especial a legislação ambiental;
c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.
d) Ser responsável pela manutenção e conservação da 
área doada.

III – Os futuros adquirentes das unidades imobiliárias 
obrigam-se a:

a) Realizar individualmente ou através da Associação de 
moradores às suas expensas exclusivas, a coleta de lixo 
domiciliar e das áreas comuns, colocando-o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do Município;

b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;

c) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente; 

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, fica caucionado ao 
Município a área com 8.163,27m², correspondente a 
31,38% da área de unidades residenciais, de acordo com 
o Art. 39 da Lei 913/2008, conforme descrito abaixo:

C L Á U S U L A  D É C I M A  -  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL 
                            
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 

decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro 
do empreendimento, com a respectiva caução e  as 
devidas doações das áreas públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações, às 
multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.

Camaçari, 12 de maio de 2016.

________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

_____________________________________________
CARLOS JEAN SANTOS SOUSA - PROCURADOR DE 

NATALIA MASCARENHAS SANTOS / 
PROPRIETÁRIA.

Testemunhas: 
1.                                                                                                
2.

PORTARIA Nº 004/2016
DE 12 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre a comissão de estudo Social na 
Comunidade do Sangradouro em Arembepe.

A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais.

RESOLVE
 

Nomear os (as) servidores (as) MARIA LUCIENE NUNO 
DE SOUZA BANDEIRA matricula 038775, ARI ROCHA 
SIMÕES matrícula 039311 e ANILTON JOSÉ MATURINO 
DOS SANTOS matrícula 039544 lotados (as) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO – SEHAB, 
para realizarem estudo Social na Comunidade do 
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UNIDADE

 
AREA (m²)

  
1

 

363,48

  2

 

368,49

  
3

 

346,11

  

4

 

323,72

  

5 301,33

6 309,8

35 320,14

36 324,17

37 328,4

UNIDADE

 
AREA (m²)

38

 

333,01

39

 

336,65

40

 

356,3

41

 

324,37

42 316,95

43 328,76

44 325,31

45 322,11

46 319,71

UNIDADE AREA (m²)

74 315,90

75 315,11

76 314,15

77 313,35

78 312,5

79 311,8

80 331,65

TOTAL 8.163,27

S
E

H
A

B

SECRETARIA DE HABITAÇÃO



Sangradouro em Arembepe, através de avaliação Sócio-
Econômica identificando as famílias que se enquadram 
nos programas de habitação atuais da Secretaria da 
Habitação. 

GABINETE DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE MAIO DE 2016.

JOÃO BOSCO QUIRELLI                                                           
SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 003/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, e

Considerando os fatos noticiados no Comunicado 
Interno nº 00009.317.2016, expedito pela servidora 
Maristela de Carvalho Luz, em 13 de maio de 2016, a 
despeito de evento atípico ocorrido no Pronto Atendimento 
de Vila de Abrantes em 12 de maio de 2016, por volta das 
17h55min;

Considerando os princípios que regem a atividade da 
Administração Pública, nos termos da norma estatuída do 
artigo 37, da Constituição Feral Brasileira de 1988;

Considerando a norma estatuída do Estatuto do Servidor 
Público do Município de Camaçari, nos termos da Lei 
Municipal 407/98.

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA (a “SINDICÂNCIA”) para fins de 
apuração do evento atípico ocorrido em 12 de maio de 
2016, por volta das 17h55min, no Pronto Atendimento de 
Vila de Abrantes, conforme relatado em Comunicação 
Interna de nº 00009.317.2016, pela servidora Maristela 
de Carvalho Luz; 

Art. 2° - Designar as servidoras ILA GOMES SODRÉ, 
matrícula 60.427-2, que deverá presidir as atividades; 
RÚBIA CAROLINE DOS SANTOS, matrícula 61.327-3; e 
VIVIANE SOUZA FIAES, matrícula 62.453-3, para 
composição de “Comissão de Sindicância Administrativa” 
(a “COMISSÃO”), com amplos poderes para realização de 
diligências oportunas, oitiva de testemunhas e envolvidos 
diretos, assim como real ização de qualquer 
encaminhamento pra fins de apuração inequívoca dos 
fatos noticiados conforme teor do artigo 1º;

Art. 3°- A SINDICÂNCIA deverá ter duração máxima de 
30 (trinta) dias, prorrogáveis por, no máximo, mais 30 
(trinta) dias;
  

Art. 4º - Determinar que no PROCEDIMENTO DE 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA seja amplamente 
oportunizado o exercício dos direitos de contraditório e 
ampla defesa a todos os envolvidos;

Art.5º - Determinar que, ao final do prazo assinalado no 
artigo 3º, a COMISSÃO forneça RELATÓRIO OPINATIVO 
a despeito das suas considerações quanto ao objeto da 
presente SINDICÂNCIA, após a oitiva de testemunhas e 
realização de diligências necessárias;

Art. 7º - Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 17 DE MAIO DE 2016.

Washington Luís Silva Couto
Secretário de Saúde

 PORTARIA N° 119/2016
DE 10 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 52.16.1678-11/2016, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora ANA 
CRISTINA MOREIRA BISPO, matrícula 4033-0, no cargo 
de Auxiliar de Disciplina 40hs, nível I, referência E, lotada 
na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
1.752,04 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 
quatro centavos), com base na remuneração do mês de 
abril de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.347,72 (hum mil, trezentos e quarenta e 
sete reais e setenta e dois centavos); Adicional por Tempo 
de Serviço 30% (trinta por cento) do salário-base R$ 
404,32 (quatrocentos e quatro reais e trinta e dois 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 10 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL
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PORTARIA N° 120/2016 
DE 10 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 28.16.1659-11/2016, fundamentado 
no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
, matrícula 

3004-9, no cargo de Assistente Administrativo 40hs, nível 
I, referência G, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, no valor de R$ 1.869,07 (hum mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais e sete centavos), com base na 
remuneração do mês de abril de 2016, constituído das 
seguintes parcelas: Vencimento R$ 1.415.96 (hum mil, 
quatrocentos e quinze reais e noventa e seis centavos) e 
Adicional por Tempo de Serviço 32% (trinta e dois por 
cento) do salário base R$ 453,11 (quatrocentos e 
cinquenta e três reais e onze centavos), 

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 10

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SOLANGE MASCARENHAS DOS SANTOS

de acordo com o 
disposto no art. 43 da Lei Municipal 997/2009, alterada 
pela Lei Municipal 1256/2012.

 DE MAIO DE 2016

PORTARIA N.º 122/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE 17 DE MAIO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
66 , com fundamento no art.13, inciso II e 
art. 21, inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterado pela Lei 
nº 1256/2012.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1685 em favor 
da dependente EVANY DANTAS LOPES, companheira, 
instituída pelo ex-segurado (aposentado) EMILIO DE 
CARVALHO SANTOS, matrícula 113, no valor de R$ 
3.857,77 (três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 
setenta e sete centavos), equivalente a 100% da 
remuneração verificada no mês de março de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2016, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

.16.1685-21/2016

PORTARIA N.º 123/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE 17 DE MAIO DE 2016

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
75 , com fundamento no art.13, inciso I e 
art. 21, inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterado pela Lei 
nº 1256/2012.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1689 em favor 
da dependente MARIA PEREIRA DA SILVA DOS 
SANTOS, viúva, instituída pelo ex-segurado (aposentado) 
AUGUSTO DOS SANTOS, matrícula 826, no valor de R$ 
2.880,87 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e 
sete centavos), equivalente a 100% da remuneração 
verificada no mês de abril de 2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 12 de abril de 2016, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 124/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 47.16.1674-11/2015, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do segurado 
GREGÓRIO DE BARROS FILHO, matrícula 3705-7, no 
cargo de Professor I, nível I, referência G, lotado na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
5.266,72 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
setenta e dois centavos), com base na remuneração do 
mês de abril de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 3.271,26 (três mil, duzentos e setenta e um 
reais e vinte e seis centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 31% (trinta e um por cento) do salário-base R$ 
1.014,09 (hum mil, quatorze reais e nove centavos) e 
Regência de Classe 30% (trinta por cento) do salário-base 
R$ 981,37 (novecentos e oitenta e um reais e trinta e sete 
centavos), de acordo com o disposto no art. 20 e 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE MAIO DE 2016.

.16.1689-21/2016
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RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 125/2016
DE 17 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 15839.15.1584-11/2015, 
fundamentado no art. 

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade do servidor JOSE 
CARLOS ALVES SILVEIRA, matrícula 5405-2, no cargo 
de Auxiliar de Ensino III, nível III, referência E, lotado na 
SEDUC – Secretaria da Educação, no valor de R$ 
16.164,38 (dezesseis mil, cento e sessenta e quatro reais 
e trinta e oito centavos), com base na remuneração do mês 
de abril de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 2.228,30 (dois mil, duzentos e vinte e oito 
reais e trinta centavos), Adicional por Tempo de Serviço 
30% (trinta por cento) do salário-base R$ 668,49 
(seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove 
centavos) e Estabilidade Econômica R$ 13.267,59 (treze 
mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove 
centavos), de acordo com o disposto no art. 43 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 17 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 126/2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 81.16.1694-11/2015, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora IARA 
MARIA BARBOSA MARTFELD CALMON, matrícula 
1936-9, no cargo de Professor II, nível II, referência H, 
lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de 
R$ 6.231,23 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e 
três centavos), com base na remuneração do mês de abril 
de 2016, constituído das seguintes parcelas: Vencimento 
R$ 1.853,16 (hum mil, oitocentos e cinquenta e três reais e 
dezesseis centavos), Adicional por Tempo de Serviço 35% 
(trinta e cinco por cento) do salário-base R$ 648,61 
(seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e um 
centavos), Regência Classe 30% (trinta por cento) R$ 

3º da Emenda Constitucional 47/05.

555,94 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos) e Estabilidade Econômica R$ 3.173,52 
(três mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 18 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 127/2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 25.16.1656-11/2015, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora MARIA 
DO CARMO OLIVEIRA, matrícula 3090-7, no cargo de 
Agente se Suporte Administrativo, nível II, referência G, 
lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de 
R$ 1.653,93 (hum mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 
noventa e três centavos), com base na remuneração do 
mês de abril de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 1.252,98(hum mil, duzentos e cinquenta e 
dois reais e noventa e oito centavos) e Adicional por Tempo 
de Serviço 32% (trinta e dois por cento) do salário-base R$ 
400,95 (quatrocentos reais e noventa e cinco centavos), 
de acordo com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012).

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 18 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 128/2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 37.16.1666-11/2016, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora 
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RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS SILVA, matrícula 
5403-0, no cargo de Mensageiro (em extinção), nível I, 
referência G, lotada na SESAU – Secretaria da Saúde, no 
valor de R$ 1.211,16 (hum mil, duzentos e onze reais e 
dezesseis centavos), com base na remuneração do mês 
de abril de 2016, constituído das seguintes parcelas: 
Vencimento R$ 931,66 (novecentos e trinta e um reais e 
sessenta e seis centavos) e Adicional por Tempo de 
Serviço 30% (trinta por cento) do salário base R$ 279,50 
(duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), de 
acordo com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 18 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA N° 129/2016
DE 18 DE MAIO DE 2016

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o processo 
de aposentadoria n° 31.16.1661-11/2016, fundamentado 
no art. 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora ROSA 
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, matrícula 2193-7, 
no cargo de Professor II, nível II, referência H, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 
6.078,37 (seis mil, setenta e oito reais e trinta e sete 
centavos), com base na remuneração do mês de abril de 
2016, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
3.706,33 (três mil, setecentos e seis reais e trinta e três 
centavos); Adicional por Tempo de Serviço 34% (trinta e 
quatro por cento) do salário-base R$ 1.260,15 (hum mil, 
duzentos e sessenta reais e quinze centavos) e Regência 
de Classe, 30% (trinta por cento) do salário-base R$ 
1.111,89 (hum mil, cento e onze reais e oitenta e nove 
centavos), de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 18 DE MAIO DE 2016.

RENATO REIS BRITO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº484 /2016,
DE 19 DE MAIO DE 2016.

“Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos Servidores Municipais 
lotados na Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público - STT do Município 
de Camaçari e dá outras providências”.

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

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998);

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder aos Servidores relacionados abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2016.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica ELISIO BOMFIM BRAGA-ME, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2015 – COPECOD, 
Credenciamento de pessoas jurídicas para fornecimento 
de produtos e prestação de serviços, visando atender aos 
Programas GESTÃO S.O.S CIDADÃO (serviço funerário 
com fornecimento de urnas e translado, enxoval para 
recém-nascido, gás liquefeito-13 Kg, cobertor , colchão, 
filtro em cerâmica) e GESTÃO DAS AÇÕES DE 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (cesta 
básica) da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Camaçari CREDENCIAMENTO N.º 
005/2015 – COPECOD DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
12/05/2016. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.
 

 
A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa a licitação abaixo 
relacionada:

PREGÃO Nº 009/2016 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
- OBJETO: 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/05/2016. 
WASHINGTON LUÍS SILVA COUTO.

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contra to  nº  0117 /2016 .  Processo n . º  
00169.11.07.682.2016. Contratada: ELISIO 
BOMFIM BRAGA-ME. Objeto: fornecimento de bens 
e serviços de apoio social oferecido pelo Município 
de Camaçari - Grupo 01 - Urna Funerária e Translado 
Fúnebre - através da 

, em conformidade 
com o Edital e o Anexo I – Termo de Referência do 
CREDENCIAMENTO N.º 005/2015 – COPECOD. 
Valor básico anual estimado: R$ 1.087.071,70 
(hum milhão, oitenta e sete mil, setenta e um reais 
e setenta centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4001 e 4073. Elemento de 
Despesa:3.3.90.39. e 3.3.90.32 Fonte: 0001.000-0. 
Data da Assinatura: 12/05/2016. Ademar Delgado 
das Chagas.

Contrato Nº 0120/2016 - Termo de Inexigibilidade nº 
017/2016. Processo Nº 00259.11.07.200.2016. 
Contratado: BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA - ME Objeto: Contratação de 

. 

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Credenciamento da pessoa 
jurídica CONTINENTAL GAS LTDA-ME, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2015 – COPECOD, 
Credenciamento de pessoas jurídicas para fornecimento 
de produtos e prestação de serviços, visando atender aos 
Programas GESTÃO S.O.S CIDADÃO (serviço funerário 
com fornecimento de urnas e translado, enxoval para 
recém-nascido, gás liquefeito-13 Kg, cobertor , colchão, 
filtro em cerâmica) e GESTÃO DAS AÇÕES DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (cesta 
básica) da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Camaçari CREDENCIAMENTO N.º 
005/2015 – COPECOD. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
12/05/2016. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

aquisição de medicamentos diversos, para 
atender a necessidade da continuidade das ações em 
Saúde. 

Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município de Camaçari

artistas e bandas: Gruta Sound System, Nilton 
Spirro, Cassio Calmon e Banda Luzeiro, Banda 
Projeto Leões, Rick Beckfire, Reggae Steady, 
SavilarRastaman e Duda Diamba para o Dia 
Municipal do Reggae, a ser realizado no dia 21 e 
22/05/2016 na Concha Acustica do Teatro Alberto 
Martins em Camaçari-Ba. Valor Global R$ 66.669,00 
(sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e nove 
reais , Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 3008. Natureza da Despesa: 
33903900; Fonte de Recurso: 0803.010-9. Data da 
Assinatura: 18/05/2016. Ademar Delgado das 
Chagas.

Contrato Nº 0121/2016 - Termo de Inexigibilidade nº 
018/2016. Processo Nº 0316.11.07.200.2016. 
Contratado: EVENTOS PRODUÇÕES DE 
CAMAÇARI LTDA - ME. Objeto: 

 1- Grupo Cia de Danças Populares 
Canjica Mole, 2- Alaketu - Companhia de Danças 
Folclóricas de Camaçari, 3-  ADSC – Academia de 
Dança de Salão de Camaçari, 4-  Cláudia Guedes, 5- 
Grupo de Dança Companhia C, 6- Janete de Matos, 
7-Passos Cia de Dança, 8-Daniel Andrade, 9 -
Evolução de Rua, 10- Angela Cheirosa, 11- Grupo 
Companhia de Dança Sinha Guimarães

Eventos 
Produções de Camaçari - ME  no 
evento O DIA MUNICIPAL DA DANÇA, 

dias 
Vila de Abrantes, Santo 

Antônio, Arembepe, Parafuso e Teatro Alberto 
Martins, . Valor Global: R$ 
4
Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
3008. Natureza da Despesa: 33903900; Fonte de 
Recurso: 0803.010-9. Data da Assinatura: 
19/05/2016. Ademar Delgado das Chagas.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 095/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 0 9 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  

)

Contrato nº 0115/2016. Processo n.º 0192.11.07. 
682.2016.Contratada: CONTINENTAL GÁS LTDA-
ME. Objeto: fornecimento de bens e serviços de 
apoio social oferecido pelo Município de Camaçari - 
Grupo 05 (GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO-GLP 
ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG), - através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do Município 
de Camaçari, em conformidade com o Edital e o 
A n e x o  I  –  Te r m o  d e  R e f e r ê n c i a  d o  
CREDENCIAMENTO N.º 005/2015 – COPECOD. 
Valor básico anual estimado: R$ 85.005,00 
(oitenta e cinco mil e cinco reais). Dotação 
Orçamentária:Projeto/Atividade:  4001 e 
4073.Elemento de Despesa: 3.3.90.39. e 3.3.90.32 
Fonte: 0001.000-0. Data da Assinatura: 12/05/2016 
Ademar Delgado das Chagas.

Contratação de 
grupos culturais: ”

”. Através de 
seu representante exclusivo a empresa 

, para apresentação
a realizar-se 

nos 21, 22, 28, 29 de maio de 2016 e 04 de junho 
de 2016, nas localidades de  

  em Camaçari –Ba
4.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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–COSEL/SESAU – OBJETO: 

 – Lote 01 (DIPIRONA SÓDICA 
500MG/ML , SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 
10ML) QUANTIDADE: 20.000; PREÇO UNITÁRIO: 
0,86 (oitenta e seis centavos); PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDFASP SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI - EPP. DATA DA ASSINATURA: 
02/05/2016. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 096/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 0 9 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  
–COSEL/SESAU – OBJETO: 

 – Lote 02 (INSULINA GLARGINA 
100UI/ML, CANETA INJETORA DESCARTÁVEL 
PREENCHIDA COM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 
3ML) QUANTIDADE: 2.500; PREÇO UNITÁRIO: 
92,10 (noventa e dois reais e dez centavos); Lote 03 
(INSULINA GLULISINA 100UI/ML, SOLUÇÃO 
I N J E T Á V E L ,  C A N E TA D E S C A R T Á V E L  
PREENCHIDA COM 3ML) QUANTIDADE: 500; 
PREÇO UNITÁRIO: 20,66 (vinte reais e sessenta e 
seis centavos); PROMITENTE FORNECEDOR: 
ELFA MEDICAMENTOS LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 02/05/2016. LEZINEIDE ANDRADE 
CHAGAS SANTOS –  SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 097/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 0 9 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  
–COSEL/SESAU – OBJETO: 

 –  Lote  04  (PILOCARPINA,  
CLORIDRATO, 2%, FRASCO COM 10ML) 
QUANTIDADE: 1.000; PREÇO UNITÁRIO: 14,87 
(quatorze reais e oitenta e sete centavos); 
PROMITENTE FORNECEDOR:CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2016. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2016 – 
P R E G Ã O  N º  0 0 9 / 2 0 1 6  ( P R E S E N C I A L )  
–COSEL/SESAU – OBJETO: 

 – Lote 07 (FORMOTEROL, FUMARATO 
D E ,  ( 6 M C G / D O S E )  +  B U D E S O N I D A  
(200MCG/DOSE), AMBOS EM PÓ SECO PARA 
INALAÇÃO EM CAPSULAS DISTINTAS + 
INALADOR, CAIXA C/ 60 CAPSULAS DE CADA) 
QUANTIDADE: 200; PREÇO UNITÁRIO: 56,34 
(cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos); 
PROMITENTE FORNECEDOR:  ONCOEXO 

Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, para 
atender a necessidade da continuidade das ações 
em Saúde.

Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, para 
atender a necessidade da continuidade das ações 
em Saúde.

Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, para 
atender a necessidade da continuidade das ações 
em Saúde.

Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, para 
atender a necessidade da continuidade das ações 
em Saúde.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2016. LEZINEIDE 
ANDRADE CHAGAS SANTOS – SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº 017/2016. Processo Nº 
00259.11.07.200.2016. Contratado: BRILHO 
ESTRELAR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME 
Objeto: Contratação de artistas e bandas: Gruta 
Sound System, Nilton Spirro, Cassio Calmon e 
Banda Luzeiro, Banda Projeto Leões, Rick Beckfire, 
Reggae Steady, SavilarRastaman e Duda Diamba 
para o Dia Municipal do Reggae, a ser realizado no 
dia 21 e 22/05/2016 na Concha Acustica do Teatro 
Alberto Martins em Camaçari-Ba, Valor Global:R$ 
66.669,00 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta 
e nove reais Fundamentada no Art. 25, Inciso III da 
Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
18/05/2016.

Termo de Inexigibilidade nº 018/2016. Processo Nº 
0316.11.07.200.2016. Contratado: EVENTOS 
PRODUÇÕES DE CAMAÇARI LTDA - ME. Objeto: 

 1- Grupo Cia de 
Danças Populares Canjica Mole, 2- Alaketu - 
Companhia de Danças Folclóricas de Camaçari, 3-  
ADSC – Academia de Dança de Salão de Camaçari, 
4-  Cláudia Guedes, 5- Grupo de Dança Companhia 
C, 6- Janete de Matos, 7- Passos Cia de Dança, 8-
Daniel Andrade, 9 -Evolução de Rua, 10- Angela 
Cheirosa, 11- Grupo Companhia de Dança Sinha 
Guimarães

Eventos Produções de Camaçari - ME
 no evento O DIA MUNICIPAL DA 

DANÇA, dias 

Vila de Abrantes, Santo Antônio, Arembepe, 
Parafuso e Teatro Alberto Martins,

, Valor Global: R$ 4
Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei 

Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 
19/05/2016.
 

ERRATA – PUBLICAÇÃO EXTRATO DE 
CONTRATO

Contrato nº 0025/2016 – ENELICE DE JESUS 
BRABOSA.
 
Publicação do DOM nº 662.

). 

Contratação de grupos culturais: ”

”. Através de seu representante exclusivo 
a empresa , 
para apresentação

a realizar-se nos 21, 22, 28, 29 de maio 
de 2016 e 04 de junho de 2016, nas localidades de  

  em Camaçari 
–Ba 4.000,00 (quarenta e quatro 
mil reais). 

RETIFICAÇÃO

A Gerencia de Aquisição de Materiais- GEMAT 
informa a correção da assinatura do Locatário no 
extrato do Contrato n.º 0202/2013 (processo n.º 
064/2013), veiculado no Diário Oficial do Município 
n.º 534 – ANO XI, na página 45. Onde se lê: Ademar 
Delgado das Chagas. Leia-se: Vital Sampaio Neto.
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Do CPF sob o Nº - Onde se lê: 048.297.785-04, 
Leia-se:  881.870.985-20 
 
         RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

A Comissão Central Permanente de Contratação 
Direta – COPECOD retifica a publicação do extrato 
do Contrato n.º 0040/2016, oriundo do CHAMADA 
PUBLICA N.º 007/2015 – COPECOD, veiculada na 
página 29 do Diário Oficial do Município n.º 662 de 06 
a 12/06/2015. Onde se lê: Processo n.º 56.657,50 
(cinqüenta e seis mil, seiscentos e cinqüenta e 
sete reais e cinqüenta centavos); Leia-se: 
56.657,52 (cinqüenta e seis mil, seiscentos e 
cinqüenta e sete reais e cinqüenta e dois 
centavos). Camaçari, 17/05/2016. Irene Teixeira 
Lima – Presidente da COPECOD. 
                                       
A Comissão Central Permanente de Contratação 
Direta – COPECOD retifica a publicação do extrato 
do Contrato n.º  0086/2016,  or iundo do 
CREDENCIAMENTO  N.º 005/2015 – COPECOD, 
veiculada na página 44 do Diário Oficial do Município 
n.º 663 de 12 a 18/03/2016. Onde se lê: Processo n.º  
661.170,00 (seiscentos e sessenta e mil, cento e 
setenta reais);  Leia-se: 493.830,00 (quatrocentos 
e noventa e três mil, oitocentos e trinta 
reais).Camaçari, 19/05/2016. Irene Teixeira Lima – 
Presidente da COPECOD.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
E AO CONVÊNIO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 157/2015; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: LEIAUTE COMUNICAÇÃO 
E PROPAGANDA LTDA.; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Sexta do Instrumento original; Do Prazo: O 
contrato descrito na Cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 17 
de junho de 2016, passará a viger até 17 de junho de 
2017; Do Preço: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, sendo que os recursos a 
serem utilizados pelo Município com gastos em 
publicidade para o período ora aditado são estimados 
em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) 
que, conforme item 1.9 do contrato ora aditado, serão 
divididos entre as 02 (duas) empresas contratadas 
pelo Município para prestação de tais serviços, 
garantindo-se à contratada os percentuais mínimo de 
20% e máximo de 80% do montante efetivamente 
gasto com publicidade, ficando ainda mantidos todos 
os preços e condições no tocante aos valores 
ajustados, não sendo devido qualquer reajuste no 
período de que trata a cláusula anterior. Para efeito de 
emissão de nota de empenho, as despesas com o 
presente termo aditivo estão estimadas em R$ 
7.000,000 (sete milhões de reais). Os recursos 

financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Projeto Atividade: 2040, Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00.00, Fonte: 0100.000; Da 
Rati f icação:  Permanecem ina l teradas e  
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 09/05/2016; Ademar Delgado das 
Chagas - Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço Nº 158/2015; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: CCA COMUNICAÇÃO E 
PROPAGANDA LTDA.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Sexta do Instrumento original; Do Prazo: O contrato 
descrito na Cláusula anterior fica prorrogado por mais 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 17 de junho 
de 2016, passará a viger até 17 de junho de 2017; Do 
Preço: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, sendo que os recursos a serem 
utilizados pelo Município com gastos em publicidade 
para o período ora aditado são estimados em R$ 
14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) que, 
conforme item 1.9 contrato ora aditado, serão 
divididos entre as 02 (duas) empresas contratadas 
pelo Município para prestação de tais serviços, 
garantindo-se à contratada os percentuais mínimo de 
20% e máximo de 80% do montante efetivamente 
gasto com publicidade, ficando ainda mantidos todos 
os preços e condições no tocante aos valores 
ajustados, não sendo devido qualquer reajuste no 
período de que trata a cláusula anterior. Para efeito de 
emissão de nota de empenho, as despesas com o 
presente termo aditivo estão estimadas em R$ 
7.000,000 (sete milhões de reais). Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta do Projeto Atividade: 2040, Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00.00, Fonte: 0100.000; Da 
Rati f icação:  Permanecem ina l teradas e  
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e do posterior 
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 10/05/2016; Ademar Delgado das 
Chagas - Município. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Emergencial 
de Prestação de serviço Nº 007/2016; Contratante: 
Município de Camaçari - SESAU; Contratada: 
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Sexta do Instrumento 
do Contrato; Do Prazo: O contrato descrito na 
Cláusula anterior fica prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias de modo que, a partir de 15 de maio 
de 2016, passará a viger até 14 de julho de 2016, 
podendo ser encerrada a vigência deste contrato 
antecipadamente caso o Município celebre novo 
contrato com o mesmo objeto após a conclusão do 
procedimento licitatório em curso; Do Preço: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora 
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aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
sendo que o valor global estimado para o período da 
prorrogação de prazo prevista na clausula anterior é 
na ordem de R$ 2.024.033,64 (dois milhões, vinte e 
quatro mil, trinta e três reais e sessenta e quatro 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo corerrão por 
conta do Programa 38, Ações 4113,4114 e 4115, 
Class. Economica 3390.39.00.00, Fontes 0901.014-
26, 0601.002-20 e 0901014-25;Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e  plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
09/05/2016; Washington Luis Silva Couto - 
Município. 

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso Nº 002/2010; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF; Do Objeto: Prorrogar por mais 24 
(vinte e quatro) meses a vigência do Termo de 
Permissão de Uso; Da Prorrogação: Por força deste 
Termo Aditivo e da Natureza continuada da prestação 
contratada, fica prorrogado o termo de Permissão de 
Uso, pelo prazo de 24 (vinte e quatro), a partir do dia 5 
de maio de 2016, passando a viger até o dia 5 de maio 
de 2018; Do Preço: A dilação contida neste 
instrumento não altera o fato de que o negocio jurídico 
original não envolve repasse de recursos públicos; 
Da Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus 
termos e condições, permanecendo inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições pactuais não modificadas por este termo, 
que passa a integrar e complementar o negocio 
jurídico originário, a fim de juntos produzam um só 
efeito; Assinatura: 04/05/2016; Ademar Delgado das 
Chagas - Município. 

Nono Termo Aditivo ao Contrato de Locação de 
Imóvel Urbano Nº 275/2007; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: BASÍLIO 
ALVES NEVES; Do Objeto: Prorrogar por mais 12 
(doze) meses o prazo de vigência, sem reajuste de 
preço e, por conseguinte, alterar a cláusula segunda 
(Do Prazo) do Instrumento do Contrato; Da 
Prorrogação: Fica, por este instrumento, instituída a 
prorrogação da vigência do contrato, pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar de 27 de maio de 2016, para 
viger até 27 de maio 2017; Do Preço: Em virtude da 
prorrogação contida na cláusula segunda deste 
termo aditivo, seguem mantidos sem reajuste os 
preços atualmente estabelecidos na avença, que 
são: global de R$ 36.844,80 (trinta e seis mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos) e mensal de R$ 3.070,40 (três mil, setenta 
reais e quarenta centavos). Segue mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original; 
Da Ratificação: Ficam ratificadas em todos os seus 
termos e condições, permanecendo inalteradas e 

plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições contratuais não modificadas por este 
termo, que passa a integrar e complementar o 
contrato originário , a fim de juntos produzam um só 
efeito; Assinatura: 10/05/2016; Ademar Delgado das 
Chagas - Município

Termo de Acordo de Prestação de Serviços Nº 
10/2016; Contratante: Município de Camaçari, com 
interveniência da Secretaria da Administração; 
Contratada: PRESTCARD SERVIÇOS LTDA; Do 
Objeto: Contratar instituições bancárias e ou 
financeiros para concessão de empréstimos 
consignados, cartões de crédito e intermediação, 
administração de cartões eletrônicos/magnéticos 
(cartão convênio/Ticket) aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Camaçari com adimplemento mediante 
desconto em folha de pagamento;  Da Vigência: 
Com vistas a garantir melhores condições para a 
aquisição dos serviços, o Termo de Acordo terá 
vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de 
sua assinatura, podendo ser renovado por acordo 
entre as partes, nos termos da regulação da ANS; Do 
Reajuste: Os critérios de reajuste anual para os 
serviços obedecerão à legislação em vigor, podendo 
estar adstrito à variação dos custos, visando à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
deste Termo de Acordo. Os reajustes, quando 
pleiteados pela Instituição, deverão ser negociados 
em conjunto com o Municipio, por intermédio da 
SECAD; Assinatura: 26/04/2016; Lezineide Andrade 
Chagas Santos – Secretária da Administração; 
Ademar Delgado das Chagas - Município

Termo Aditivo ao Convênio Para Execução do 
Trabalho Social Celebrado entre a Caixa 
Econômica Federal e o Município de Camaçari, no 
Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV - FAR; Do Objeto: 1. Alterar a Cláusula; 2. 
Prazo: O Convênio firmado para execução do 
Trabalho Social no empreendimento denominado 
Residencial Caminho do Mar III, cadastrado no 
SIAPF sob o n° 0.367.316-60, realizado conforme as 
diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa (m) a ter a (s) seguinte (s) redação: Fica o 
instrumento contratual prorrogado por mais 12 (Doze) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por 
iguais ou inferiores períodos, respeitado o limite legal. 
Ficam ratificadas, em todos os seus termos e 
condições, as demais Cláusulas do Convênio ora 
aditado, tornando-se este Termo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam 
um só efeito; Assinatura: 01/04/2016; Ademar 
Delgado das Chagas - Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2014

(Processo administrativo nº 0233/2014)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
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CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a 
correção na Cláusula Primeira do Segundo Termo 
Aditivo ao Contrato nº 120/2014 do locador LAGO 
IMOBILIÁRIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.650.925/0001-90, cujo objeto é a locação de 01 
(um) imóvel urbano, situado a Rua Goiás, nº 01 e 
Travessa 02 de Maio, Centro, Camaçari – BA, com 
vistas as instalações do Setor Administrativos do 
Departamento de Vigilância à Saúde, Departamento 
de Média e Alta Complexidade, departamento de 
Planejamento e Ouvidoria da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-BA.
 
Na Cláusula Primeira – do Objeto:

Onde se lê:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a 
Cláusula Segunda do Instrumento original, cujo 
objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, situado 
a Rua Goiás, nº 01 e Travessa 02 de Maio, Centro, 
Camaçari – BA, com vistas as instalações do Setor 
Administrativos do Departamento de Vigilância à 
Saúde,  Depar tamento  de  Méd ia  e  A l ta  
Complexidade, departamento de Planejamento e 
Ouvidoria da Secretaria de Saúde do  Município de 
Camaçari-BA.

Leia-se:

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a 
Cláusula Segunda e Terceira do Instrumento original, 
cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel urbano, 
situado a Rua Goiás, nº 01 e Travessa 02 de Maio, 
Centro, Camaçari – BA, com vistas as instalações do 
Setor Administrativos do Departamento de Vigilância 
à Saúde, Departamento de Média e Alta 
Complexidade, departamento de Planejamento e 
Ouvidoria da Secretaria de Saúde do  Município de 
Camaçari-BA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 16 de Maio de 2016

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde

CANCELAMENTO DO LOTE 03 DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/2015

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari – BA, 
neste ato representado pelo Exmo. Secretario de 
Saúde, Sr. WASHINGTON LUIS SILVA COUTO, 
amparado no art. 17, inciso I, alínea “e”, do Decreto 
Municipal n° 4.099/05, e tendo em vista o disposto na 
Cláusula Nona da ARP n° 038/2015, resolve 
cancelar o Lote 03 da referida Ata, oriundo do Pregão 

n.º 059/2015 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU, 
Processo Administrativo n.º 0270/2015, firmado junto 
à empresa PRATI DONADUZZI E CIA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n° 73.856.593/0001-66, sediada à 
RUA MITSUGORO TANAKA, Nº 145 CENTRO 
INDUSTRIAL NILTON ALBERTO CASTRO 
ARRUDA – CEP: 85.903-630 – TOLEDO - PR, em 
razão de o medicamento encontrar-se sem previsão 
para produção.

 Camaçari, 12 de maio de 2016.

WASHINGTON LUIS SILVA COUTO 
SECRETÁRIO DA SAÚDE

STT

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO Nº 
006/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, 
MANTENÇÃO PREVENTIVA  E CORRETIVA E 
ATUALIZAÇÃO DE NOVAS VERSÕES DO QUIRON 
(GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS), SMART 
(GESTÃO PATRIMONIAL) E GMAX (GESTAÕ DE 
A L M O X A R I FA D O ) , PA R A AT E N D E R  A S  
NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE 

ERRATA DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

61/2014

(Processo Administrativo nº 0806/2013 e 
1268/2013)

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, publica 
ERRATA ao Termo de Apostilamento ao Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2014 com a Empresa 
COST Clínica de Olhos São Thomaz Ltda- EPP, para 
nele fazer constar que:

Onde se lê:

Camaçari, 27 de maio de 2015.

Leia-se:

Camaçari, 27 de maio de 2016.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Camaçari, 19 de maio de 2016.

Washington Luis Silva Couto
Secretário de Saúde
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CAMAÇARI (BA) - STT, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE DE CAMAÇARI - STT – BAHIA E A 
EMPRESA 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME, NA 
FORMA A BAIXO.

Pelo presente instrumento particular de um lado, 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E  
TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscr i ta no CNPJ/MF sob o no 
08.678.659/0001-03, com sede à Rua Lateral de 
Dentro, s/nº, Jardim Limoeiro, Camaçari - Bahia, 
neste ato representada por seu Diretor  
Superintendente, o Sr. JOSÉ HUMBERTO SIMÕES 
LEITE, CPF nº 101.233.425-20, de ora em diante 
denominada apenas PRIMEIRO DISTRATANTE e A 
EMPRESA 3TECNOS TECONOLOGIA LTDA, CNPJ 
Nº. 12.785.907/0001-92, sediada na Rua Alceu 
Amoroso Lima, Nº. 470, Edif. Empresarial Niemeyer, 
sala 1211, Caminho das Árvores - Salvador/BA CEP 
Nº. 41.820-770, neste ato representado por seu 
sócioo Sr. ROGERIO DE SOUZA CARDOSO, 
brasileiro, solteiro inscrito no CPF sob o nº 
850.893.145-00 , de ora em diante denominada 
simplesmente SEGUNDA DISTRATANTE, têm entre 
si justo e acordado promover Distrato do CONTRATO 
nº. 006/2012, com base no Processo de Licitação, 
Pregão Presencial 027/2012, que passa a fazer parte 
integrante do presente instrumento e disposições da 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO que a validade do sistema de 
contabilidade encerra-se com o exercício financeiro;

CONSIDERANDO que não haverá utilização do 
Sistema objeto do contrato 006/2012 no exercício 
financeiro de 2016;

RESOLVEM celebrar entre si DISTRARO em relação 
ao Contrato nº 006/2012, nos termos do art. 79, II, da 
Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

As partes distratam, por comum acordo, o Contrato 
nº. 006/2012 pactuado em 23/04/2012, cujo objeto é a 
prestação de serviços de  implantação, treinamento 
dos usuários, manutenção preventiva e corretiva e 
atualização de novas versões do QUIRON (GESTÃO 
DE FOLHA DE PAGAMENTOS), SMART (GESTÃO 
PAT R I M O N I A L )  e  G M A X  ( G E S TA Õ  D E  
ALMOXARIFADO).

CLÁUSULA SEGUNDA

As partes convencionam que o presente Distrato é 
pactuado sem a incidência de multas ou qualquer tipo 
de penalidade para ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

 

A SEGUNDA DISTRATANTE dá ao PRIMEIRO 
DISTRATANTE plena, geral e irrevogável quitação, 
para nada mais reclamar a qualquer tempo, seja a 
que título for, em função do contrato que ora se 
distrata.

CLAUSULA QUARTA 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as 
quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Camaçari, 01 de Abril de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Primeiro Distratante

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
   ROGERIO DE SOUZA CARDOSO

Segunda Distratante

Testemunhas:
1.________________________________________
___
RG_________________________

2.________________________________________
__
RG________________________
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho
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