
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 875 de 26 de Fevereiro de 2018 -  Pagina: 01 de 23XV

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03086.11.02.408.2017, 

                                   RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) GEORGE LUIS SANTOS 
DE JESUS, cadastro nº. 62201, lotado (a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Motorista Classe D Nível I, 
para Motorista Classe D NIVEL II, com data retroativa a 
06 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017.
                                    
ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
Secretária da Educação              

                                        

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
3864.11.02.904.2017

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) UELITON PRUDENCIO 
LIMA, cadastro nº. 61818, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de MOTORISTA CLASSE B I, para 
MOTORISTA CLASSE B II, retroativo à 30 de 
Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC      

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,
Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
3495.11.02.904.2017

                                  RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ANDRE LUIZ JESUS DE 
LIMA, cadastro nº. 63299, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PORTEIRO I, para PORTEIRO 
II, retroativo à 21 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

DECRETOS



 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
3786.11.02.904.2017

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) DAVIS ROBERT PEREIRA 
DE CASTRO, cadastro nº. 7891, lotado (a) na Secretaria 
da  Educação  -  SEDUC,  de  ASSISTENTE 
A D M I N I S T R AT I V O  I ,  p a r a  A S S I S T E N T E  
ADMINISTRATIVO II, retroativo à 30 de Novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1651.11.02.408.2017

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ALBERVANIA DIAS DA 
SILVA, cadastro nº. 63309, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de MERENDEIRA I, para 
MERENDEIRA II, retroativo à 19 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC 

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1581.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JAIRO LIMA DOS SANTOS, 
cadastro nº. 63365, lotado (a) na Secretaria da Educação 
- SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, para 
ASSISTENTE DE CRECHE II, retroativo à 12 de Maio 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       
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DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
2688.11.02.408.2016

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JOELICE PEREIRA DOS 
SANTOS, cadastro nº. 63159, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, 
para ASSISTENTE DE CRECHE II, retroativo à 17 de 
Novembro 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC  

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1617.11.02.408.2017

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) LEANDRO NASCIMENTOS 
DE SANTANA, cadastro nº. 63368, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, de MONITOR DE 
INFORMÁTICA I, para MONITOR DE INFORMÁTICA II, 

retroativo à 17 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC    

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1575.11.02.408.2017

                                             RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARIA CÉLIA MAIA 
BARBOSA, cadastro nº. 63374, lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, de MERENDEIRA I, para 
MERENDEIRA II, retroativo à 12 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1619.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARIA DA PAIXÃO 
CARNEIRO DE ALMEIDA, cadastro nº. 63339, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, de MERENDEIRA 
I, para MERENDEIRA II, retroativo à 17 de Maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1618.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARY LUCY RIBEIRO DA 
SILVA BARRETO, cadastro nº. 60079, lotado (a) na 
Secretária de Saude - SESAU, de TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM I, para TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
II, com data retroativa à 17 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário de Saude - SESAU

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1561.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) RENNISON SANTOS, 
cadastro nº. 63258, lotado (a) na Secretaria da Educação 
- SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, para 
ASSISTENTE DE CRECHE II, com data retroativa à 11 
de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1675.11.02.408.2017

                                     RESOLVE
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Promover o (a) servidor (a) ROBERTA RIBEIRO 
SANTOS, cadastro nº. 63301, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, 
para ASSISTENTE DE CRECHE II, com data retroativa 
à 23 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 
de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1096.11.02.408.2017

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JUCILENE DE OLIVEIRA 
SANTOS, cadastro nº. 7655, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de PROFESSOR I, para 
PROFESSOR II, com data retroativa à 31 de Março de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,
Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1733.11.02.408.2017

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) EDILENE SILVA SANTOS, 
cadastro nº. 63254, lotado (a) na Secretaria da Educação 
- SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, para 
ASSISTENTE DE CRECHE II, com data retroativa à 26 
de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1508.11.02.408.2017

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ALINE DOS SANTOS 
MOREIRA CLEMENTE, cadastro nº. 63400, lotado (a) 
na Secretaria da Educação - SEDUC, de ASSISTENTE 
DE CRECHE I, para ASSISTENTE DE CRECHE II, com 
data retroativa à 09 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 
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REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC 

DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1560.11.02.408.2017

                                  RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) IRAILDES SOBRINHO DE 
JESUS, cadastro nº. 63356, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de ASSISTENTE DE CRECHE I, 
para ASSISTENTE DE CRECHE II, com data retroativa 
à 11 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JANEIRO DE 2018.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação - SEDUC       

DECRETO DE 31 DE JANEIRO DE 2018

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.

RESOLVE

DESTITUIR o servidor JOSE CARLOS FREITAS DE 
JESUS, cadastro nº 8069, da função de Confiança de 
Diretor de Unidade Escolar FCE-II-B, lotada na Escola 
Municipal ALBERTO FERREIRA BRANDÃO, da  
Estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, a partir 
do dia 01 de fevereiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2018.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018

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

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 02113/2017, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 
 Colocar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, a servidora MARINALVA GONÇALVES BISPO 
DA SILVA, cadastro nº 8504, ocupante do cargo de 
Auxiliar Técnico, com ônus para o ente cedente, 
pertinente ao período de 01/07/2017 a 30/12/2017, nos 
termos do convênio de cooperação técnica. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018
 

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.
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CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 
nº 00017.11.15.414.2018, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 Prorrogar a cessão do servidor JEFFERSON DE 
MENEZES COUTO, cadastro 61666, ocupante do cargo 
de Assistente Administrativo, para o Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia - Juízo da 170ª Zona Eleitoral, pelo 
período de 01 (um) ano, com ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 03 de janeiro de 2018. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018

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

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo 

nº 00018.11.15.414.2018, através do qual se verificou o 
preenchimento dos requisitos necessários à cessão do 
Servidor Público Municipal;

 
RESOLVE

 Prorrogar a cessão da servidora TEREZA CRISTINA 
DOS SANTOS, cadastro 61667, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo, para o Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia - Juízo da 170ª Zona Eleitoral, pelo 
período de 01 (um) ano, com ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 03 de janeiro de 2018. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº.00314.17.2018 

Camaçari, 20 de fevereiro de 2018.

À 
SECAD, SEGOV, SEFAZ, SEDUC, SEJUV, SESAU, 
SESP, SEINFRA, SEHAB, CGM, PROGER, GAVIP, 
SECULT, SERIN, SEDES, SEDUR, SEDEC, SEDAP
Att:. Senhores Secretários
Assunto: Imposto Sindical Anual

Senhores

Considerando a Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017, 
que altera as Consolidações das Leis dos Trabalhos - 
CLT, em relação ao desconto do imposto sindical anual, 
conforme o artigo abaixo, extraído da referida lei:

“Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está 
condicionado à autorização prévia e expressa dos que 
participarem de uma determinada categoria econômica 
ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do 
sindicato representativo da mesma categoria ou 
profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 
disposto no art. 591 desta Consolidação.” (NR)
Encaminhamos para a Procuradoria uma consulta 
jurídica através de oficio nº. 00183.17.2018, 
questionando à validade das mudanças ocorridas pela 
referida reforma, para os servidores públicos de 
Camaçari. 
O que resultou em parecer jurídico nº. 335/2018, segue 
anexo, deferindo pela aplicação no âmbito do Município 
de Camaçari das alterações legislativas empreendidas 
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pela Lei nº. 13.467/2017, vigente deste novembro do ano 
anterior. 
Desse modo, solicitamos as secretarias para que 
comuniquem aos servidores quanto às alterações 
ocorridas com a máxima brevidade. E para os que 
manifestem seu interesse pelo desconto da contribuição 
sindical, a sua solicitação deverá ser entregue na SECAD 
até o dia 13 de março de 2018.
Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos 
votos de estima e consideração e em tempo nos 
colocarmos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reginaldo Paiva de Barros
Secretário da Administração

Ofício nº.00315.17.2018 

Camaçari, 20 de fevereiro de 2018.
 À 
SISPEC, SINDSEC
Att:. Prezados Senhores 
Assunto: Imposto Sindical Anual

Senhores 

Considerando a Lei nº. 13.467, de 13 de julho de 2017, 
que altera as Consolidações das Leis dos Trabalhos - 
CLT, em relação ao desconto do imposto sindical anual, 
conforme o artigo abaixo, extraído da referida lei:

“Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está 
condicionado à autorização prévia e expressa dos que 
participarem de uma determinada categoria econômica 
ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do 
sindicato representativo da mesma categoria ou 
profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 
disposto no art. 591 desta Consolidação.” (NR)
Encaminhamos para a Procuradoria uma consulta 
jurídica através de oficio nº. 00183.17.2018, 
questionando à validade das mudanças ocorridas pela 
referida reforma, para os servidores públicos de 
Camaçari. 
O que resultou em parecer jurídico nº. 335/2018 segue 
anexo, deferindo pela aplicação no âmbito do Município 
de Camaçari das alterações legislativas empreendidas 
pela Lei nº. 13.467/2017, vigente deste novembro do ano 
anterior. 
Desse modo, informamos que a Prefeitura Municipal de 
Camaçari, vai acatar ao parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Geral do Município. Informamos ainda, que 
os servidores serão comunicados através de oficio e nota 
no site da Prefeitura de Camaçari.
Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos 
votos de estima e consideração e em tempo nos 
colocarmos à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Reginaldo Paiva de Barros
Secretário da Administração

PARECER PGM Nº 335/2018

1. RELATÓRIO

A Secretaria de Administração formula consulta 
jurídica no tocante ao procedimento que deve ser 
adotado quanto ao descontno sindical anual dos 
servidores públicos municipal em razão das alterações 
trazidas pela Lei Federal n. 13.467/2017 que alterou a 
redação dos arts. 579 e 582 da CLT.

É o breve relatório.

2. ANÁLISE

A Lei Federal n. 13.467/2017, vigente desde 11/11/2017 e 
que ficou notoriamente conhecida como "Reforma 
Trabalhista", alterou a redação dos arts. 579 e 582 da CLT 
que estabeleciam a compulsoriedade do recolhimento da 
contribuição sindical dos trabalhadores mediante 
desconto em folha para estabelecer, em apertada síntise, 
que somente é devido o desconto em folha da referida 
contribuição mediante prévie e expressa autorização do 
trabalhador.

Eis a exata nova redação dos referidos dispositivos de 
Lei:

Art. 579.  O desconto da contribuição sindical está 
condicionado à autorização prévia e expressa dos 
que participarem de uma determinada categoria 
econômica ou profissional, ou de uma profissão 
liberal, em favor do sindicato representativo da 
mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, 
na conformidade do disposto no art. 591 desta 
Consolidação. 

Art. 582.  Os empregadores são obrigados a 
descontar da folha de pagamento de seus 
empregados relativa ao mês de março de cada ano a 
contribuição sindical dos empregados que 
autorizaram prévia e expressamente o seu 
recolhimento aos respectivos sindicatos.

Diante desse novo panomara legislativo, indaga-nos a 
Secretaria de Administração "quanto ao procedimento a 
ser adotado quanto ao desconto sindical anuka do 
servidores públicos do Município de Camaçari" 
questionando-nos se "o desconto será igualmente 

EMENTA: Imposto Sindical. Aplicabilidade imediatada 
das inovação trazidas pela Lei Federal n. 13.467/2017.
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opcional".

Primeiramente, importante é frisar que os servidores 
públicos do Município de Camaçari possuem regime 
estatutário e são regidos por legislação própria não se 
aplicando como fonte primária de direitos a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

Não obstante isso, as previsão atinentes ao desconto da 
contribuição sindical previstas nos arts. 578 e seguintes 
da CLT foram consideradas aplicáveis aos servidores 
municipais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 
do RMS n. 21.758, cuja ementa segue abaixo:

Ementa:

Sindicato de servidores publicos: direito a contribuição 
sindical compulsoria (CLT, art. 578 ss.), recebida pela 
Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porem, a 
satisfação do requisito da unicidade.

1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, 
recebeu o instituto da contribuição sindical 
compulsoria, exigivel, nos termos dos arts. 578 ss. 
CLT, de todos os integrantes da categoria, 
independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. 
ADIn 1.076, med.cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. 
Facultada a formação de sindicatos de servidores 
publicos (CF, art. 37, VI), não cabe exclui-los do 
regime da contribuição legal compulsoria exigivel 
dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, 
Galvao). 3. A admissibilidade da contribuição sindical 
imposta por lei e inseparavel, no entanto, do sistema de 
unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o 
imperativo de um organismo central de registro das 
entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, 
continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, 
Pertence). 4. Dada a controversia de fato sobre a 
existência, na mesma base territorial, de outras 
entidades sindicais da categoria que o impetrante 
congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de 
segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da 
contribuição compulsoria pretendida. (RMS 21758 DF, 
PRIMEIRA TURMA DO STF, DJ 04-11-1994 PP-29831 
EMENT VOL-01765-01 PP-00198)

Esclare-se, portanto, que de forma atípica as previsões 
constantes da CLT foram aplicadas, por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, também aos servidores 
públicos municipais, o que justificou o desconto anual 
dos salários destes das constribuições sindicais devidas 
nos termos da CLT.

Traçada essa primeira premissa, conclusão outra 
não há senão a de as alterações legislativas 
empreendidas pela já vigente Lei Federal n. 
13.467/2017 são também aplicáveis aos servidores 
municipais.

Neste particular, observa-se que o cerne das alterações 
legislativas é o estabelecimento de condição ao desconto 
em folha da contribuição sindical a autorização prévia e 
expressa por parte do trabalhador, devendo tal regra ser 
cumprida pela SECAD.

A fim de evitar qualquer alegação de omissão por parte 
dessa SECAD, sugere-se que ainda neste mês de 
fevereiro/2018 sejam comunicados os servidores e o 
Sindicato a respeito dessa alteração legislativa e a 
respeito da possibilidade do servidor continuar 
contribuindo mediante desconto em folha, desde que 
autorize expressamente.

3. CONCLUSÃO

O presente parecer alude estritamente aos elementos 
cons tan tes  do  Processo Admin is t ra t i vo  nº  
00081.10.01.719.2018, limitando-se a apresentar 
análise jurídica a respeito das situações fáticas expostas 
no processo em referência, não adentrando à seara da 
conveniência e oportunidade da prática de atos 
administrativos e nem nos seus aspectos meramente 
técnico-administrativos, sendo de competência do 
Consulente zelar pela veracidade de todas informações 
constantes do processo.

Assim, firme nas normas de regência da matéria e 
nas considerações aqui manifestadas, chega-se à 
conclusão de que são aplicáveis no âmbito do 
Município de Camaçari as alterações legislativas 
empreendidas pela já vigente Lei Federal n. 
13.467/2017, devendo a Secretaria de Administração 
somente descontar as contribuições sindicais dos 
servidores que previamente e expressamente assim 
solicitarem.

Recomenda-se, ainda, que sejam comunicados os 
servidores e o Sindicato a respeito dessa alteração 
legislativa e a respeito da possibilidade do servidor 
continuar contribuindo mediante desconto em folha, 
desde que autorize expressamente.

Camaçari, 08 de fevereiro de 2018.

Pedro Jorge Villas-Bôas Alfredo Guimarães
Procurador do Município Chefe da Procuradoria 

Administrativa

EDITAL Nº 001/2018

NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO 
PELO SIMPLES NACIONAL – 2018
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Com fundamento no disposto do § 6º do Art. 16 e dos 
Incisos V e XVI do Art. 17, da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, bem como no Art. 14 da 
Resolução nº 94, de 29 de novembro de 2011, expedida 
pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, e nos artigos 
234, III, alínea c, e 235, IV, da Lei 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009 c/c o Art. 11, IV, do Decreto nº 5712, de 
11 de junho de 2014, FICAM NOTIFICADAS as 
microempresas e empresas de pequeno porte 
relacionadas no Anexo I do INDEFERIMENTO da sua 
opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições – Simples Nacional, para o 
ano-calendário de 2018, em virtude de apresentarem 
irregularidades com a Fazenda Pública Municipal.

Considerando as disposições do Art. 39, §5º, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do 
Art. da 109, §1º, da Resolução CGSN nº 94, de 29 de 
novembro de 2011, bem assim do Art. 15 do Decreto nº 
5712, de 11 de junho de 2014, a empresa poderá 
IMPUGNAR o indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional – 2018, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação deste Edital. A 
impugnação deverá ser formulada individualmente por 
estabelecimento (Matriz e/ou Filial) com pendência, e 
dirigida ao Secretário da Fazenda do Município de 
Camaçari, requerida através de petição em 
conformidade com modelo no Anexo II, também 

disponível no endereço eletrônico www.sefaz.camacari. 
ba.gov.br >> Menu >> Simples Nacional, e 
protocolizada na Coordenadoria de Atendimento 
Municipal – CAM/Sede, situada à Rua Francisco 
Drummond, s/nº - Centro Administrativo, Camaçari, 
devendo ser anexados à mesma:

§ Cópia do Termo de Indeferimento da Opção;

§ Cópia do CNPJ;

§ Cópia do ato constitutivo do contribuinte, e, sendo o 

caso, suas alterações posteriores, ou o instrumento de 

constituição consolidado, regularmente registrados no 

órgão competente;

§ Cópia do documento de identidade do representante 

legal ou mandatário da empresa;

§ Procuração, com firma reconhecida, caso a 

impugnação não seja subscrita por sócio da empresa;

§ Outros documentos auxiliares na fundamentação da 

impugnação apresentada.

Considerando, respectivamente, as disposições 

contidas no Parágrafo único dos artigos 14 e 15 do 

Decreto nº 5712, de 11/06/2014:

· a impugnação apresentada fora do prazo não será 

objeto de consideração; e

· da decisão da impugnação não caberá recurso, sendo 

definitiva na esfera administrativa.

O termo individualizado de indeferimento da opção 

poderá ser  obt ido no endereço e le t rôn ico 

www.sefaz.camacari.ba.gov.br >> Menu >> Simples 

Nacional, até o vencimento do prazo para impugnação.

O termo de indeferimento refere-se tão somente a 

irregularidades com a Fazenda Pública Municipal de 

Camaçari. Caso a empresa possua irregularidades com 

os demais entes da federação, estes expedirão seus 

respectivos termos.

Camaçari, 22 de fevereiro de 2018.

ANEXO I

MARIO HALLSEMANN
Gestor do Núcleo do Simples Nacional
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ANEXO II

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO TERMO DE 

INDEFERIMENTO

MODELO
ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

TERMO DE INDEFERIMENTO Nº ________ 

EMPRESA:
CNPJ:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO COMPLETO:
CEP:

A empresa acima identificada, por seu representante 
legal, não se conformando com o termo acima referido, 
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no 
que dispõem os artigos 12 e 13 do Decreto Municipal nº 
5712, de 11 de junho de 2014, apresentar sua 
impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se 
seguem:
(Descrição dos motivos de fato, de forma minuciosa 
e clara. Deverão ser descritos aqueles importantes 
para a solução do conflito). 
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e 
improcedência do termo de indeferimento, espera e 
requer a impugnante seja acolhida a presente 
impugnação para o fim de assim ser decidido, incluindo-a 

no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

Termos em que
Pede deferimento.

 Camaçari, ......... de ........ de 2018

____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF:
RG:                             ÓRGÃO:
TELEFONE:
CELULAR:
E-MAIL: 

PORTARIA N.º 020 / 2018
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
03266.22.09.461.2017, de 29 de novembro de 2017,
 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado PRADO VALLADARES ARQUITETOS 
LTDA, inscrito (a) no CNPJ nº 14.526.263/0001-43, com 
sede na Av. Juracy Magalhães Junior, n°1691, Horto 
Florestal, Salvador-BA, para a implantação de um 
empreendimento pluriresidencial, do tipo Condomínio 
Urbanístico, denominado Pomares, subdivido em 05 
(cinco) condomínios, inserido em uma área total do 
terreno de 117.249,44 m², área líquida urbanizável de 
76.276,83 m², Área de Preservação Permanente (APP) 
de 40.206,72 m², localizado em uma área de terra 
própria, bem imóvel remanescente da Gleba 02, 
Loteamento Condomínio Busca Vida, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 577.682 
E / 8.577.751 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada - ZEC 1 e na Zona de Ocupação 
Controlada – ZOCON 2, Macrozona AB-ZU.1, conforme 
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Lei Municipal nº 866 de 11 de janeiro de 2008 e Lei 
Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal da Zona de Ocupação Controlada III da APA 
Joanes Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 2.974 
de 24 de maio de 2002, nesse mesmo local e município, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - apresentar, no prazo de 
sessenta dias: a) manifestação quanto a supressão de 
vegetação (ASV/DASV) emitida pela SEDUR/PMC; b) 
viabilidades dos serviços de coleta de lixo e de 
fornecimento de energia elétrica; c) projetos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA, acompanhados da memória 
de cálculo; d) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, armazenamento 
e utilização para fins de aproveitamento em jardins e 
limpeza de áreas comuns, aprovado na CLA/SEDUR; e) 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, emitida 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(INEMA/BA), referente ao caso específico de outorga de 
drenagem de águas pluviais com deságue em 
manancial; II - adotar as seguintes medidas a fim de 
minimizar os impactos durante a fase de construção do 
empreendimento: a) executar o Programa de Educação 
Ambiental (PEA) desenvolvendo ações educativas, 
formuladas por meio de um processo participativo, 
visando a capacitar/habilitar os trabalhadores da obra 
para a preservação do meio ambiente e mitigação dos 
impactos ambientais; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento licenciada, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; c) armazenar adequadamente 
os resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados por empresa devidamente 
licenciada; d) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de 
tratamento de efluente doméstico e destinar o efluente 
coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; e) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; f) atender 
aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006 do Ministério do Trabalho; h) 
remover, na conclusão do empreendimento, todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; III - executar projeto 
paisagístico na área do empreendimento, priorizando o 
uso de espécies nativas do Bioma da Mata Atlântica, 
conforme projeto aprovado na CLA/SEDUR; IV – 
apresentar e manter atualizado o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil (PCMAT); V - apresentar, outorga de 
direito de usos dos recursos hídricos, emitida pelo 
INEMA/BA, em caso de: a) utilização de poços ou fontes 
naturais, b) lançamento de efluente em corpo hídrico, c) 
construção de estruturas ou realização de obras em 

mananciais; VI - executar os projetos de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e de drenagem de águas 
pluviais, com acompanhamento técnico da obra (ATO), 
visando garantir o atendimento das normas técnicas 
pertinentes; VII - apresentar Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD), com informações, 
diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a 
avaliação da degradação ou alteração e a consequente 
definição de medidas adequadas à recuperação da área 
que sofrer intervenção; VIII - não ocupar nem modificar 
Área de Preservação Permanente - APP, sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
de corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente, e adotar medidas de proteção com instalação, 
preferencialmente, de cercas vivas utilizando espécies 
nativas na sua delimitação e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida; IX - 
atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecidos na Análise de Orientação Prévia AOP n° 
084/2017, de 08 de dezembro de 2017, que emite 
parecer favorável à implantação do empreendimento; X - 
a tender  r igorosamente  aos cond ic ionantes  
estabelecidos nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo 
os prazos estabelecidos, o relatório de cumprimento dos 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XI - é considerada infração ambiental passível de 
multa descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024, de 2012 e suas alterações; XII - em caso de 
impacto negativo ao meio ambiente, a empresa estará 
sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XIII - comunicar, de 
imediato à SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente 
ou ação resultante das atividades desenvolvidas que 
afete direta ou indiretamente o meio ambiente, na 
área de influência do empreendimento, adotando as 
medidas corretivas cabíveis; XIV - quando da fase de 
ALVARÁ DE HABITE-SE o interessado deverá 
apresentar à SEDUR relatório de cumprimento de 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria; XV - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumpr i r  prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024, 
de 2012 e suas alterações; XVI - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração, que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
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publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

JULIANA FRANCA PAES                           
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                     
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA N.º 021 / 2018
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 02 de janeiro de 2017 e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
03223.22.09.461.2017, de 27 de novembro de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, ao 
interessado SOMA - EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, inscrito (a) no CNPJ nº 
17.121.042/0001-83, com sede na Rua Belo Horizonte, 
n° 90, Centro Empresarial Ipitanga, Centro, Lauro de 
Freitas-BA, para a implantação de um empreendimento 
pluriresidencial, do tipo Condomínio Urbanístico, 
composto de 92 unidades residenciais ou frações ideais 
privativas (FIP) comercializáveis, inserido em uma área 
total do terreno de 53.615,09 m², Área de Preservação 
Permanente (APP) de 5.867,09 m² e área líquida 
comercializável de 40.140,36 m², localizado na Rua 
Sucupió (Princesa Isabel), s/n°, bem imóvel designado 
pelos Lotes n° 01-A com 25.589,34m², n° 01-B com 
23.401,50 m² e uma área de terra com 5.624,25m², do 
imóvel denominado Granja Riacho Amarelo, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 578.918 
E / 8.579.863 S, inserido na poligonal da Zona de 
Expansão Controlada ZEC 1 e ZEC 6, Macrozona AB-
ZU.1, conforme Lei Municipal nº 866 de 11 de janeiro de 
2008 e Lei Municipal n° 913 de 03 de setembro de 2008, e 
na poligonal da Zona de Ocupação Controlada III e V da 
APA Joanes Ipitanga, conforme Resolução CEPRAM n° 
2.974 de 24 de maio de 2002, nesse mesmo local e 
município, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar à 
SEDUR, no prazo de noventa dias: a) projetos de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
aprovados pela EMBASA, acompanhados da memória 
de cálculo; b) projeto de drenagem de águas pluviais, 

contemplando redutores de velocidade, armazenamento 
e utilização para fins de aproveitamento em jardins e 
limpeza de áreas comuns, aprovado na CLA/SEDUR; c) 
projeto paisagístico na área do empreendimento, 
priorizando o uso de espécies nativas do Bioma da Mata 
Atlântica, para aprovação da CLA/SEDUR; d) 
autorização de supressão de vegetação emitida pela 
SEDUR/PMC; e) viabilidade dos serviços de 
fornecimento de energia elétrica emitida pela Coelba;  II - 
adotar as seguintes medidas a fim de minimizar os 
impactos durante a fase de construção do 
empreendimento: a) executar o Programa de Educação 
Ambiental (PEA) desenvolvendo ações educativas, 
formuladas por meio de um processo participativo, 
visando a capacitar/habilitar os trabalhadores da obra 
para a preservação do meio ambiente e mitigação dos 
impactos ambientais; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento licenciada, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem; c) armazenar adequadamente 
os resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados por empresa devidamente 
licenciada; d) instalar adequadamente no canteiro de 
obras, conforme legislação vigente, sistema de 
tratamento de efluente doméstico e destinar o efluente 
coletado, somente para unidades de tratamento 
licenciada; e) adquirir substância mineral para 
construção do empreendimento somente proveniente de 
jazidas licenciadas, devendo apresentar cópias das 
notas fiscais e credenciamento do fornecedor; f) atender 
aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual 
(EPI) aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006 do Ministério do Trabalho; h) 
remover, na conclusão do empreendimento, todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; III – apresentar à SEDUR: a) 
Relatório de detalhamento dos programas ambientais, 
apresentando os programas ambientais e todas as 
medidas de controle dos impactos ambientais a serem 
propostos e que deverão ser executadas pelo 
empreendimento; b) Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), com informações, diagnósticos, 
levantamentos e estudos que permitam a avaliação da 
degradação ou alteração e a consequente definição de 
medidas adequadas à recuperação da área que sofrer 
intervenção; c) outorga de direito de usos dos recursos 
hídricos, emitida pelo INEMA/BA, em caso de: 1) 
utilização de poços ou fontes naturais, 2) lançamento de 
efluente em corpo hídrico, 3) construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; IV - executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais, com 
acompanhamento técnico da obra (ATO), visando 
garantir o atendimento das normas técnicas pertinentes; 
V - apresentar e manter atualizado o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil (PCMAT), conforme estabelece a norma 
regulamentadora, NR-18; VI - não ocupar nem modificar 
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Área de Preservação Permanente - APP, sendo vedado: 
edificar, instalar equipamento e/ou materiais, desmatar 
e/ou causar qualquer tipo de dano à faixa de preservação 
de corpos hídricos, conforme estabelece a legislação 
vigente, e adotar medidas de proteção com instalação, 
preferencialmente, de cercas vivas utilizando espécies 
nativas na sua delimitação e colocação de placas de 
sinalização com informações da área a ser protegida; VII 
- atender aos parâmetros urbanísticos e ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
estabelecidos na Análise de Orientação Prévia AOP n° 
020/2017, de 05 de abril de 2017, que emite parecer 
favorável à implantação do empreendimento; VIII - adotar 
os parâmetros mais restritivos, quando houver 
divergência entre parâmetros estabelecidos no Código 
Urbanístico e Ambiental e os estabelecidos no respectivo 
zoneamento da Área de Proteção Ambiental (APA) 
Joanes Ipitanga; IX - atender rigorosamente aos 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento dos condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; X - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024, de 2012 e suas 
alterações; XI - em caso de impacto negativo ao meio 
ambiente, a empresa estará sujeita às sanções previstas 
em lei, mesmo após o encerramento de suas atividades;
XII - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XIII - quando da fase de ALVARÁ 
DE HABITE-SE o interessado deverá apresentar à 
SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XIV - requerer previamente 
à SEDUR, a competente licença para alteração, que 
venha a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

 

JULIANA FRANCA PAES                                   
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO                      
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO Nº 04, 
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe 
conferem a Lei Federal n. º 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 
06 de julho de 2011; a Lei Municipal nº 355 de 01 
de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 857 
de 17 de janeiro de 2008.
Considerando a Reunião Ordinária Nº 191ª 
(Centésima nonagésima primeira) que aprovou 
por unanimidade a Inscrição dos Serviços, 
P r o g r a m a s ,  P r o j e t o s  e  B e n e f í c i o s  
Socioassistenciais de Entidades não Exclusivas 
ou não Preponderantes da Assistência Social da 
Associação Missionária Evangélica Vida – Missão 
Vida Bahia no CMAS.

            RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a Inscrição da 
Associação Missionária Evangélica Vida – Missão 
Vida Bahia no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari – CMAS.
                        
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação

Cláudio Caires Meira
Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS

                 

Dispõe sobre a aprovação da 
Inscrição da    Associação Missionária 
Evangélica Vida – Missão  Vida Bahia 
no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari – CMAS.
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RESOLUÇÃO Nº 02/2018

Divulga as listas de candidatos e eleitores, habilitados e 
inabilitados, para a Assembleia que recomporá o 
Conselho Municipal da Cultura, triênio 2016/2019.

A Comissão Eleitoral, designada através da Portaria nº 
11/2017, de 14 de novembro de 2017, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
1.017, de 16 de outubro de 2009, da Resolução nº 01, de 
25 de maio de 2011, do Decreto nº 6804, de 30 de 
novembro de 2017 e ainda

CONSIDERANDO as regras estabelecidas no Edital de 
Convocação número 01 de 07 de dezembro de 2017, 
especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade de 
divulgação da relação de pessoas que pretendem 
concorrer ao pleito, bom como aquelas que pretendem 
ser eleitores;

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Eleitoral, 
especialmente divulgada para conduzir todo o processo, 
sobre a regularidade das inscrições de cada cidadão 
inscrito; 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se 
apontar o termo inicial do prazo para eventuais recursos 
e seu julgamento,

 
RESOLVE:

Art. 1º Publicar a relação de habilitados e inabilitados a 
participar. como eleitores ou candidatos ao pleito que se 
realizará na Assembleia do dia 03 de março de 2018, no 
período ininterrupto compreendido entre 09 e 17 horas, 
na Cidade do Saber, situada na rua do Telégrafo, s/n, 
bairro do Natal, Camaçari - Bahia.

Art. 2º O prazo para eventual interposição de recuso, bem 
como seu julgamento, previsto no Edital de Convocação 
01/2017 e na resolução  01/2018, emanada desta 
comissão, se iniciará a partir da presente publicação.

 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 23 de fevereiro de 2018.

PAULO ROBERTO NIETO D'ERRICO
 PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Matrícula 829794

 ANEXO I
CANDIDATOS

1. TEATRO E CONGÊNERES
* SEM CANDIDATOS INSCRITOS
2. ÁUDIO-VISUAIS, RÁDIO DIFUSÃO E NOVAS 
MÍDIAS
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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, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN. GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
0145/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SANTACRUZ 
ENFENHARIA LTDA. DO OBJETO: Alterar a cláusula 
quinta do contrato nº. 0145/2015; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por 03 (três) meses, de modo que, a partir de 
11 de fevereiro de 2018, passará a viger até 11 de maio 
de maio 2018; DO SALDO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço unitário , 
sendo que o valor do saldo contratual a ser executado 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS
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para o período previsto neste termo aditivo é de R$ 
683.935,36 (seiscentos e oitenta e três mil novecentos e 
trinta e cinco reais e trinta e seis centavos); DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e dos posteriores termos aditivos, não 
modificas por este instrumento; DA ASSINATURA: 
09/02/2018. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
0217/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA DM 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELE-ME. DA 
ALTERAÇÃO METAFÍSICA: Alterar a planilha 
orçamentária integrante do contrato nº. 217/2016, 
conforme objeto retro citado, passando a prevalecer as 
informações constantes da planilha anexa, que passa a 
fazer parte integrante do pacto em questão. Destaca-se 
que a metafísica teve um acréscimo, nos itens 01.01 e 
01.04, de 11,94% e decréscimo, nos itens 01.02 e 01.03, 
de 11/94%, conforme planilha anexa; DO PREÇO: Fica 
também alterada a cláusula terceira do contrato acima 
descrito, de modo que o valor global do contrato que era 
na ordem de R$ 6.311.700,00 (seis milhões trezentos e 
onze mi e setecentos reais), passará a se na ordem de 
R$ 6.311.690,30 ( seis milhões, trezentos e onze mil, 
seiscentos e noventa reais e trinta centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Nenhuma nova despesa está sendo 
criada com o presente termo aditivo, devendo todos os 
cursos do contrato serem suportados pela dotação 
orçamentária já existente e já declarada no bojo do 
contrato original; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais cláusulas 
e disposições do contrato originário, não modificas por 
este instrumento; DA ASSINATURA: 31/01/2018. 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº .  089 /2016  
(001.16.7k.00.6). CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA 
BAHIA: DO OBJETO: Prorrogar o contrato original  por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 14 de março de 2018 
a 14 de março de março de 2019; DO PREÇO: Seu valor 
global anual estimado em R$ 340.721,20   (trezentos e 
quarenta mil, setecentos e vinte e um mil e vinte 
centavos); DA RATIFICAÇÃO: Permanecem em vigor e 
ratificadas as demais cláusulas e condições  do contrato 
originário, aqui não alteradas tácita e expressamente. 
DA ASSINATURA: 06/02/2018. ANTONIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 0123/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. DO OBJETO: Alterar 
a cláusula quinta do contrato nº. 0123/2017; DO 
PRAZO: Fica prorrogado por 06 (seis) meses, de modo 
que, a partir de 05 de março de 2018, passará a viger até 

05  de setembro de  2018; DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$ 229.996,80 ( duzentos e vinte e nove mil, 
novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), 
conforme acordado entre as partes, referente ao período 
ora aditado, o qual permanece inalterado, não sendo 
devido qualquer  reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior. DA RATIFICAÇÃO: 
Ficam mantidas as condições do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, não sendo 
criada nenhum despesa com o presente aditivo, que se 
limita a estabelecer a prorrogação do prazo, não sendo 
devido o pagamento de nenhum valor além do que foi 
estabelecido no instrumento contratual original.  DA 
ASSINATURA: 25/01/2018. ANTONIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S TA Ç Ã O  D E  S E RV I Ç O S  N º .  0 1 7 / 2 0 1 7 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  
CONTRATADA: CARDIOSERVICE COMERCIO 
INDSUTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP. DO OBJETO: : 
Alterar a cláusula terceira (do preço) do instrumento original; 
DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 06 (seis) meses de 
modo que, a partir de 14 de fevereiro de 2018, passará a 
viger até 14 de agosto de 2018;  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço,  qual fica 
estimado no valor global em R$ 113.742,24 (cento e treze 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte 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 correrão por conta do projeto atividade 4019, 4018, 
2008; elemento de despesa 3390.39.00.00, fonte 0114000 
6102000;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais cláusulas e disposições do 
contrato originário, não modificas por este instrumento; DA 
ASSINATURA: 02/02/2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº .  041 /2015 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA B.S. SILVA. DO OBJETO: 
Alterar a cláusula sexta e utilizar o parágrafo único da 
cláusula primeira do objeto do instrumento original sob o nº. 
041/22015;  DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, a partir de 04 de fevereiro de 2018 até 04 de 
fevereiro de 2019;  DA SUPRESSÃO CONTRATUAL: 
Tendo em vista a necessidade da alteração contratual para 
supressão de quantitativo, o instrumento original sofrerá 
uma redução de 20,99% (vinte vírgula noventa e nove por 
cento), do valor do contrato, que passará a ser de R$ 
80.849,35 (oitenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos), com parcelas mensais no valor de 
R$ 6.737,44 (seis mil setecentos e trinta e sete mil e 
quarenta e quatro centavos).  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário, não 
modificas por este instrumento; DA ASSINATURA: 
02/02/2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº .  010 /2017 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: F2 EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS EIRELI-EPP. DO OBJETO: Alterar a 
cláusula quinta do instrumento original;  DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 02 (dois) meses, de modo que, a partir 
de 18 de janeiro de 2018, passará a viger até 18 de março 
de 2018;  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, sendo o novo valor 
decorrente da programação, proporcionalmente, fixado no 
valor global de R$ 656.400,00 (seiscentos e cinquenta e 
seis mil e quatrocentos reais), permanecendo inalterados 
os valores unitários, não sendo devido qualquer reajuste 
durante o prazo de vigência especificado na cláusula 
anterior.  Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do projeto atividade 2013,  elemento de despesa 33.90.39, 
fonte 0100.000;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário, não modificas por este 
instrumento; DA ASSINATURA: 03/01/2018. ANTONIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 

TERMO  DE   APOSTILAMENTO    AO 
CONTRATO  Nº   0132/2017,   PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº  00459 .11 .07 .611 .2017

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, neste ato representado 
pelo Chefe do Executivo, SR. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA, no uso de suas atribuições, em 
conformidade com o disposto no § 8º, do art. 65, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores, considerando não estar 
contido no Contrato nº 0132/2017 da Empresa ANTONIO 
SANTOS CORREIA na Cláusula Segunda - Do Recurso 
Financeiro detalhado nos autos do Processo  
Administrativo nº. 00041.43.05.657.2018 resolve:                                                   
Expedir a presente apostila com o objetivo de INCLUSÃO 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do referido texto, da 
forma seguinte:Onde se lê - 'CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
RECURSO FINANCEIRO As despesas decorrentes do 
presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: Projeto/Atividade: 2018; Elemento de 
despesa: 3390.39.00.00;  Fonte: 0.100.000Leia-se:  
'CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:
 

O referido apostilamento tem seu efeito retroativo a partir 
de 02 de janeiro de 2018, permanecendo inalteradas todas 
as demais cláusulas e condições do Contrato inicialmente 
celebrado.

Camaçari, 08 fevereiro de 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
MUNICÍPIO

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 002/2018; CONTRATADA: 
COM'TECH INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Locação de 
equipamentos de informática, visando atender as áreas 
Técnicas e Administrativas da LIMPEC. VALOR GLOBAL: 
R$ 15.576,00 (quinze mil, quinhentos e setenta e seis 
reais). Fundamentada no Artigo Art. 24, § 1º da Lei Federal 
nº 8.666/93. Data da RATIFICAÇÃO: 18/02/2018. 
ARMANDO BRIGTH MANSUR FILHO - DIRETOR 
PRESIDENTE.

RESULTADO FINAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
001/2018. A LIMPEC torna público aos interessados que a 
empresa AURELINA BARRETO DE CASTRO 
ALIMENTOS, sagrou-se vencedora do certame, por ter 
cumprido integralmente as exigências do Edital PP nº. 
001/2018. Sérgio Moura – Pregoeiro. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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