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CADASTRO: 7546-3     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 03/05/2005 a 03/06/2010
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 009/2016
SERVIDOR: Roxana A. B. de Souza
CADASTRO: 3482-6     Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 02/06/2005
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 010/2016
SERVIDOR: Silvia Moreira B. Filha
CADASTRO: 3223-0    Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 20/05/1995 a 25/05/2000 e 
25/05/2000 a 24/05/2005
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 011/2016
SERVIDOR: Maria Rebello C. Lima
CADASTRO: 61271-2      Lotação: SEDES
PERIODO AQUISITIVO: 14/04/2010 a 29/04/2015
GOZO: A partir de 11 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 012/2016
SERVIDOR: Iraildes Souza Nazare
CADASTRO: 2718-9      Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 21/05/2000
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 013/2016
SERVIDOR: Maria Raimunda S. Santana
CADASTRO: 395-1      Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 014/2016
SERVIDOR: Elivalda Ferreira Cordeiro
CADASTRO: 2624-5      Lotação: SEDEL
PERIODO AQUISITIVO: 28/05/2000 a 03/06/2005
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 001/2016
SERVIDOR: Edenailde Conceição
CADASTRO: 9502-3      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2004 a 30/08/2009
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 002/2016
SERVIDOR: Balbina de Jesus Groba
CADASTRO: 7313-4      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2010 a 16/05/2015
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 003/2016
SERVIDOR: Marluce S. dos Santos
CADASTRO: 60858-9      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/2010 a 01/03/2015
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 004/2016
SERVIDOR: Arlene Goes da S. Souza
CADASTRO: 9481-7      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2004 a 01/10/2009
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 005/2016
SERVIDOR: Jacqueline Nazare de Souza
CADASTRO: 9542-1      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/09/2004 a 30/08/2009
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 006/2016
SERVIDOR: Francisca Gois
CADASTRO: 2610-5      Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 21/05/2000 a 21/05/2005
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 007/2016
SERVIDOR: Joalicio Moreira Meira
CADASTRO: 2912-6     Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010
GOZO: A partir de 04 de Janeiro de 2016.

PORTARIA N° 008/2016
SERVIDOR: Jose Carlos C. Xavier
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Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu J M Vieira

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso   nº             826/2015
Processo  nº         13568/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:           JOSEMIR SANTOS GONÇALVES
Assunto:        Impugnação

Saneamento   nº             827/2015
Auto   nº           0586/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: ANTONIO PAULO L DOS SANTOS - ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             828/2015
Auto   nº           0579/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                             ANGELPET COM PRODUT. 
AGROPECUARIOS 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             829/2015
Auto   nº           0575/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                JADISON SOUZA DE LIMA ME 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari – BA, 21 de dezembro de 2015.

Dalton Cavalcante Reis Angela Cristina A Paixao
Presidente do Conselho Secretária em exercício

      Cad 61679-4

            EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte, com 
fundamento nos artigos 5º, inciso II, e 18, parágrafo 1º, do 
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal nº 
2.182/92, de 22/05/1992, convoca os senhores 
conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 07/01/2016

Horário: 11:00

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro 
Junior
Recurso   nº             810/2015
Processo  nº         12309/2012
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      ANA RITA WATT PEIXOTO GUERRA
Assunto:       Revisão de Impostos

conselheiros, o(s) representante(s) da(s) recorrentes(s) e 
o(s) autuante(s), para comparecerem a sessão ordinária, 
na data indicada, para o julgamento dos feitos constantes 
da pauta abaixo relacionada:

Data: 05/01/2016

Horário: 12:30

Local: sala do Órgão colegiado, prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ, 1º pavimento, Centro 
Administrativo de Camaçari-Ba.

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior
Recurso   nº            812/2015
Processo  nº          3469/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S/A
Assunto:       Impugnação

Saneamento   nº           811/2015
Auto   nº         0633/2015
Recorrente:      Junta de Julgamento
Recorrido: DSN DE SOUZA
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu J M Vieira

Saneamento   nº             813/2015
Auto   nº           0625/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:         SERGIO BANDEIRA SANTOS - ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             814/2015
Auto  nº           0612/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: GW CAVALCANTE - ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso   nº             818/2015
Processo  nº           7585/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:                           JOEL PEREIRA
Assunto:           Recadastramento setor 99

Saneamento   nº             819/2015
Auto  nº           0604/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      EMPREMIC EMPREEND. IND. LTDA
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             820/2015
Auto   nº           0602/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:         LAHIANY DE JESUS FRETAS - ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:             Luciano de Freitas Lopes

Saneamento   nº             821/2015
Auto nº                                                             0593/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:        RAIMUNDO NASCIMENTO SOUZA
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Auto   nº           0640/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      ADAYLTON J JUNIOR MERCADINHO ME
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante:       Sergio Silvio Santos Miranda

Saneamento   nº             833/2015
Auto   nº           0651/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:            NELSON GOMES DOS SANTOS 
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Camaçari – BA, 21 de dezembro de 2015.

Dalton Cavalcante Reis Angela Cristina A Paixao
Presidente do Conselho Secretária em exercício

          Cad 61679-4

PORTARIA Nº 102/2015
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada e pelo o que confere a 
Lei Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de 2009, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 15.893/2015, de 16 de 
setembro de 2015, 

RESOLVE:

Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de dois anos, à 
empresa MINICARGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 52.214.426/0007-37, 
localizado na Rua do Cobre, nº 3, Polo de Apoio, 
Camaçari-BA, nas coordenadas em UTM: (575.172; 
8.595.863) WGS 84, para o funcionamento da base 
operacional de transportes, na Zona de Transformação, 
Comércio e Serviços - ZTCS, da Macrozona CA-ZU.1, 
Camaçari - Sede, conforme Lei Municipal nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008. Esta Licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
atividade, de acordo com o projeto apresentado a este 
órgão, devendo a empresa atuar sempre de forma 
preventiva, em relação aos riscos referentes ao homem e 
ao meio ambiente, buscando soluções baseadas em 
tecnologias limpas; II - implantar Programa de Educação 
Ambiental para os funcionários da empresa, 
contemplando: a) regras básicas de segurança a serem 
implantadas nas atividades desenvolvidas; b) importância 
da utilização correta de EPI, como medida de proteção à 
saúde; c) minimização de resíduos, considerando reuso e 
reciclagem; d) treinamento para situação de emergência; 

Saneamento   nº             815/2015
Auto   nº           0552/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  AURIZETE BEZERRA C ANDRADE ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             816/2015
Auto   nº           0508/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:      RAINHA DA PIZZA COM VAREJISTA
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             817/2015
Auto  nº           0477/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:       TECNOTRAVE TEC VERTICAL EPP
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Deives Sampaio Pires

Conselheira relatora Srª Rafaela Elaine Líborio de 
Alencar
Recurso   nº            822/2015
Auto  nº          0147/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:  SIAN SIST. ILUMIN. NORDESTE LTDA
Assunto:                   ISSH
Autuante:            José Mauricio B Menezes

Saneamento   nº             823/2015
Auto  nº           0655/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:ANGEL IND. EXPORT. IMPORT. PROD. VEG.
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             824/2015
Auto   nº           0670/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: SULCARGO GRANEIS LIQUIDOS LTDA
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:     Valdomiro Santana de Oliveira

Saneamento   nº             825/2015
Auto nº                       0671/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido: TEMAE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:    Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheira relatora Srª.Rejane Alves dos Santos 
Lima 
Recurso   nº             830/2015
Processo  nº         18460/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:        DJANGO DOS SANTOS BARBOSA
Assunto:       Revisão de impostos

Saneamento   nº             831/2015
Auto   nº           0966/2015
Recorrente:       Junta de Julgamento
Recorrido:    MARCHIORI SERVIÇOS EIRILEI - ME
Assunto:  Penalidade Fixa
Autuante:       Marcos Antonio Alves Sobral

Saneamento   nº                         832/2015
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apresentar, à CMA/SEDUR, no prazo de noventa dias, 
projeto de segurança e combate a incêndio aprovado pelo 
Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado da Bahia; 
XXI - manter a SEDUR atualizada quanto às alterações de 
consumo de água e energia elétrica, com a apresentação 
das cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XXII - Comunicar de imediato à SEDUR a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afetem direta ou 
indiretamente o meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XXIII - 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 de setembro de 2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental, de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - 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 Esta Licença, bem como, cópias dos documentos 
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima 
citados, deverão ser mantidos disponíveis à fiscalização 
da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de 
Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 
caso haja o descumprimento das atividades previstas no 
Projeto Técnico, anexado ao processo. 

Art. 5.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 103 /2015
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos 
nºs. 4.365 de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e o 
Decreto Municipal,  datado do dia 02 de janeiro de 2013, 
com fundamento na Lei Municipal nº 913/2008, no que 
couber, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 17.070/2015, e considerando o estudo 
urbanístico apresentado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, do empreendimento objeto do 
processo nº 17.070/2015, em nome da MK LOCAÇÕES 
E TERRAPLENAGENS LTDA., requerido pelo Senhor 
CARLOS JEAN SANTOS SOUSA, brasileiro, solteiro, 

  

III -  dispor de piso de concreto impermeabilizado, provido 
de sistema de drenagem, para coleta de seus efluentes 
líquidos, devidamente direcionados para o sistema 
separador de água/óleo, nas áreas de lavagem e de 
lubrificação de veículos; IV - executar o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, contemplando 
as ações mitigadoras dos riscos identificados; V - destinar 
o resíduo recolhido na limpeza da fossa séptica para a 
Estação de Tratamento de Esgoto da Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento - EMBASA; VI -  manter na 
empresa, para fins de fiscalização, os comprovantes 
correspondentes: a) ao credenciamento da empresa que 
efetuou a limpeza e recolhimento dos efluentes; b) o 
recebimento do efluente pela EMBASA; VII - acondicionar 
e encaminhar os resíduos sólidos de origem doméstica 
para a unidade da Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; VIII - fica proibido, nas instalações da empresa: 
a) armazenar produtos ou resíduos perigosos; b) guardar, 
estacionar, higienizar, descontaminar e/ou manter veículo 
de transporte de produtos e/ou resíduos perigosos; c) 
higienização, lubrificação e lavagem de veículos 
transportados e dos de transportes (carretas); IX - realizar 
à cada três meses, inspeções nas caixas de drenagem 
pluvial, mantendo-as sempre limpas, desobstruídas e 
devidamente identificadas; X - manter atualizado, os 
programas coletivos relacionados à saúde e à segurança 
dos trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, e, quando necessário, adotar 
medidas de proteção individual, incluindo diminuição do 
tempo de exposição e utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI;  XI - instalar, no prazo de 
noventa dias, sistema separador água/óleo, devendo 
destinar o óleo coletado nesse sistema, para unidade de 
re-refino credenciada.; XII - apresentar à CMA/SEDUR, no 
prazo de cento e vinte dias, o relatório de execução do 
Plano de Gerenciamento de Resíduo - PGRS, 
discriminando os resíduos gerados, quantidade média e 
sua destinação; XIII - armazenar e encaminhar os 
resíduos gerados, de acordo com as normas da ABNT 
NRB 12235/92, NBR 11174/89; XIV - atender aos padrões 
de emissão de gases e material particulado, estabelecidos 
na legislação vigente, para os sistemas de escapamento 
dos veículos e máquinas utilizados; XV - não ocupar nem 
causar danos em área de preservação permanente; XVI - 
atender aos requisitos de segurança estabelecidos na 
legislação vigente quanto ao manuseio e estocagem dos 
produtos de uso eventual, como óleo diesel (quantidade 
estocada de 50 litros), gasolina (quantidade estocada de 
50 litros) e solvente (quantidade estocada de 20 litros); 
XVII - dispor nas instalações da empresa de: a) funcionário 
qualificado para o manuseio de produtos; b) fichas e 
informações de segurança de cada produto; c) área de 
estoque dos reservatórios de acondicionamento dos 
produtos com piso impermeável; d) reservatórios de 
acondicionamento dos produtos e tanques de contenção 
de vazamento de produto com garantia de estanqueidade; 
e) reservatórios de acondicionamento dos produtos 
fabricados de acordo com as Normas Brasileiras e 
aprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO; XVIII - 
adotar as seguintes medidas quanto às instalações do 
refeitório: a) aprovar projeto de construção e obter Alvará 
de Construção e Alvará de HABITE-SE; b) adequar às 
exigências estabelecidas nas normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e obter 
aprovação da Vigilância Sanitária deste Município; XIX - 
atender normas vigentes quanto ao manuseio, uso e 
estocagem do Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; XX - 
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10.458.813/0001-83, neste Ato representada pelo Senhor 
CARLOS JEAN SANTOS SOUSA, brasileiro, solteiro, 
engenheiro ambiental, portador do RG nº 3008622 10, 
SSP-BA e CPF nº 443.962.955-53, conforme procuração 
a p r e s e n t a d a ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
COMPROMISSADA, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece condicionantes como medidas 
mitigadoras dos impactos produzidos pela implantação do 
empreendimento do tipo LOTEAMENTO INDUSTRIAL, 
tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 
17.070/2015, de 07 de outubro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: a área em questão de 199.013,18m² 
(cento e noventa e nove mil e treze metros, e dezoito 
decímetros quadrados) está situada na Via Atlântica – BA-
530, km 06, Fazenda Palmeira, Gleba AFM-06 e Fazenda 
Capuame, Gleba AFM-07, Camaçari, Bahia, inserido na 
Zona Industrial, da  Macrozona Urbana, CA-ZI, conforme 
Decreto Municipal Nº 5381, de 24 de abril de 2013.

II – Características gerais do projeto: empreendimento 
do tipo Loteamento Industrial, com 21 (vinte e um) lotes, 
distribuídos em 04 (quatro) quadras e uma área de 
19.850,97m² destinada à Posto de Combustível. Área de 
lotes com 117.830,32m²; área pública com 61.331,88m², 
correspondendo a 30,80% da área total do 
empreendimento, sendo: área de sistema viário com 
20.116,96m², correspondendo à 10,10% da área líquida e 
área verde com 31.093,27m², correspondente a 15,62% 
da área líquida; área institucional com 10.121,65m², 
correspondente à 5,00% da área total do terreno; 34,58m 
de distância do empreendimento ao eixo da Via Atlântica – 
BA-530.

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIDAS MITIGADORAS

Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, compensar 
os impactos negativos decorrentes da implantação do 
empreendimento, deverá a COMPROMISSADA:

I – Quanto ao abastecimento de água:

Executar a solução para o abastecimento de água dos 
lotes, de acordo com a viabilidade da concessionária, 
atentando para solução alternativa, em caso de as obras 
de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 
Orla Sul de Camaçari, não for finalizada, até o período de 
emissão do Alvará de Conclusão de Obras do 
empreendimento; 
II – Quanto ao esgotamento sanitário:

Projetar e implantar um sistema próprio para o 
empreendimento, que atenda às exigências contidas a 
Carta nº 161 VT/13 – MA (Viabilidade da Embasa), de 28 
de junho de 2013.
III – Quanto ao manejo dos resíduos sólidos:

a) Informar à LIMPEC, quando da conclusão da obra, para 
anuência e inclusão do empreendimento no roteiro regular 
de coleta do Município;

engenheiro ambiental, portador do RG nº 3008622 10, 
SSP-BA e CPF nº 443.962.955-53, conforme procuração 
apresentada,  instrumento que subsidia o processo de 
licenciamento urbanístico para implantação de 
Empreendimento do tipo Loteamento Industrial, situado na 
Via Atlântica – BA-530, km 06, Fazenda Palmeira, Gleba 
AFM-06 e Fazenda Capuame, Gleba AFM-07, Camaçari, 
Bahia, inserido na Zona Industrial, da  Macrozona Urbana, 
CA-ZI, conforme Decreto Municipal Nº 5381, de 24 de abril 
de 2013. O empreendimento do tipo Loteamento 
Industrial, com 21 (vinte e um) lotes, distribuídos em 04 
(quatro) quadras e uma área de 19.850,97m² destinada à 
Posto de Combustível. Área de lotes com 117.830,32m²; 
área pública com 61.331,88m², correspondendo a 30,80% 
da área total do empreendimento, sendo: área de sistema 
viário com 20.116,96m², correspondendo à 10,10% da 
área líquida e área verde com 31.093,27m², 
correspondente a 15,62% da área líquida; área 
institucional com 10.121,65m², correspondente à 5,00% 
da área total do terreno; 34,58m de distância do 
empreendimento ao eixo da Via Atlântica – BA-530.

Art. 2.º Com vistas a mitigar e/ou minimizar, ou ainda, 
compensar os impactos negativos decorrentes da 
imp lan tação do  empreend imento ,  deverá  a  
COMPROMISSADA cumprir o quanto estabelecido no 
Termo de Acordo e Compromisso, firmado em 21.12.2015 
com a municipalidade, assumindo a responsabilidade por 
essas medidas, as quais foram definidas no Estudo de 
Impacto de Vizinhança apresentado à SEDUR. 

Art. 3.º Essas medidas devem ser executadas pela 
COMPROMISSADA e comprovadas até a conclusão da 
implantação do empreendimento, antes do funcionamento 
da atividade, às suas custas, configurando-se como 
condicionantes à emissão do Alvará de Habite-se.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 22 DE DEZEMBRO DE 
2015.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS
ASSESSORIA TÉCNICA

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA – EIV, DO EMPREENDIMENTO DO TIPO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, do 
empreendimento do tipo "LOTEAMENTO INDUSTRIAL", 
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. 

a14.109.763/0001-80, neste ato, representado pela Sr . 
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA, Secretária 
de Desenvolvimento Urbano, doravante denominada 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo 
Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, e, 
do outro lado, a empresa M.K. LOCAÇÕES E 
TERRAPLENAGENS LTDA., inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº 
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durante o dia – à luz do sol – para completa segurança;
e) Dar preferência a utilização da BA-535 (Via Parafuso), 
para o tráfego de veículos que para ali se destinam, 
reiterando-se a advertência quanto a não utilização de 
veículos de grande porte, considerando as manobras e/ou 
estacionamento e, principalmente, para as operações de 
carga e descarga; 
f) Assumir a recomposição das estruturas e dos serviços 
de infra-estrutura pré existentes, na via de acesso ao 
empreendimento, em sua integralidade, caso 
necessários;
g) Assegurar a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida no empreendimento, inclusive, evitando 
obstáculos que possam limitar o acesso destas nas 
calçadas e passeios internos e externos;
h) Aprovar junto à Comissão Especial de Mobilidade 
Urbana - CEMU as alterações do projeto proposto;
i) Aprovar junto ao DERBA, os acessos ao 
empreendimento.

VI – Quanto ao meio natural:

a) Elaborar Programa de Educação Ambiental a ser 
executado com os operários da obra, e sugerir tal 
Programa à gestão do empreendimento, para implantação 
junto aos funcionários e usuários do empreendimento, 
incluindo ainda o estímulo ao uso de medidas e 
equipamentos que gastem menos água e energia, quando 
possível;
b) Somente utilizar substância mineral (areia, argila, 
arenoso, brita etc), para construção do empreendimento, 
proveniente de jazidas licenciadas;
c) Elaborar e implantar projeto paisagístico, levando-se 
em conta o emprego de espécies nativas do bioma Mata 
Atlântica observado na região, proporcionando conforto e 
qualidade ambiental, visando diminuir o impacto do 
empreendimento na paisagem local;
d) Atender às demais condicionantes da Licença 
Ambiental.

VII – Quanto à compensação à comunidade local:

Promover e estimular o acesso aos postos de trabalho que 
serão gerados pelo empreendimento, durante a fase de 
obras.

VIII – Quanto aos impactos recorrentes em fase de 
obras: 

a) Executar as obras de forma segura, afim de evitar a 
danificação das estruturas públicas e da vizinhança;
b) Atender às normas técnicas e de segurança para 
execução das obras, como a obrigatoriedade do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos 
operários da obra, e uso de equipamentos de proteção 
coletiva;
c)  Armazenar todo o material da obra, dentro dos limites 
do seu canteiro de obras, não ocupando as vias públicas; 
d) Restringir o horário de ruído na obra, e do trânsito de 
veículos pesados, ao período entre 08:00 e 18:00h; 
e) Utilizar-se do molhamento de brita, do pavimento e dos 
pneus dos caminhões ao sair do canteiro de obras, para 
diminuir os problemas que afetam a qualidade do ar; 
f) Proteger a areia e a brita contra a ação dos ventos; 
g) Reduzir a velocidade de trânsito dos caminhões nas 
vias do entorno do empreendimento;
h) Recuperar as vias e calçadas danificadas pela obra, no 
entorno do empreendimento.

b) Garantir a solução para o armazenamento dos resíduos 
sólidos urbanos, em área de fácil acesso para a coleta pela 
LIMPEC, conforme projeto do empreendimento;
c) Utilizar acondicionadores dos resíduos sólidos com 
tampa, disponibilizando modelos para a coleta seletiva;
d) Respeitar os horários de coleta previstos para a área do 
empreendimento em questão, evitando o acúmulo de lixo;
e) Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), durante a fase de implantação 
do Conjunto Residencial, possibilitando o correto 
gerenciamento dos resíduos, contemplando a coleta 
seletiva: segregar, identificar, acondicionar, armazenar e 
transportar para o destino final, conforme a Resolução 
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002;
f) Elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos 
(PGRS), para a fase de operação do empreendimento, 
contemplando a coleta seletiva, e sugerir tal Plano à 
gestão do Loteamento, para sua implantação;
g) Encaminhar regularmente os resíduos recicláveis 
segregados para cooperativas de reciclagem ou 
catadores locais; 
h) Manter a higienização rotineira dos acondicionadores 
de resíduos sólidos;
i) Cumprir todas as diretrizes aplicáveis, constantes na Lei 
Nº 973/2009 e Lei Complementar Nº 913/2008, ambas 
municipais, no que se refere à gestão de resíduos;
j) Apresentar o certificado de destinação final dos resíduos 
da construção civil.

IV – Quanto à Poluição Sonora:

a) Atender aos padrões de intensidade de som, durante a 
realização de atividades geradoras de ruído, em níveis 
adequados à legislação local, com a utilização de 
equipamentos de controle do ruído, inclusive durante o 
período das obras;
b) Restringir as atividades geradoras de ruído, durante a 
fase de implantação, com execução apenas entre 08:00 às 
18:00h e em conformidade com os demais parâmetros 
estabelecidos na Lei Municipal;
c) Seguir todas as diretrizes aplicáveis, constantes no 
Código de Polícia Administrativa do Município de 
Camaçari (Lei Nº 1120/2010), quanto a este aspecto da 
poluição sonora.

V – No que se refere à mobilidade e acessibilidade:

a) Transportar o material destinado às obras em veículos 
que não excedam a capacidade de 15t (quinze toneladas), 
evitando-se caminhões tipo carretas, caminhões e/ou 
caçambas articulados, prevenindo-se, desta forma, 
ocorrências danosas às pistas locais; 
b) Implantar uma sinalização regulamentar, nas vias 
públicas adjacentes ao local da obra, num raio mínimo de 
100 (cem) metros, advertindo sobretudo quanto ao tráfego 
de veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres;
c) Evitar obstáculos que possam limitar o trânsito de 
veículos e pedestres nas vias; 
d)  Construir o canteiro de obras, de tal forma, que torne 
remota a ocorrência de acidentes de trânsito em seu 
interior, implantando-se a sinalização regulamentar nos 
acessos, sobretudo advertindo quanto ao tráfego de 
veículos de transporte de cargas e orientar, também, as 
passagens específicas para pedestres, tal como a área 
própria para armazenamento de materiais destinados à 
construção e operações de carga e descarga, o que 
deverá ser feito dentro dos limites do canteiro das obras, 
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As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari, Estado 
da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Termo.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 21 de dezembro de 2015.

____________________________________________
ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA

Secretária de Desenvolvimento Urbano do Município de 
Camaçari

_____________________________________________
CARLOS JEAN SANTOS SOUSA 

Rep. da M.K. LOCAÇÕES E TERRAPLENAGENS LTDA

Testemunhas: 1  
                                        
Testemunhas: 2  

PORTARIA Nº. 031/2015 
      DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 

Dispõe sobre o Calendário Escolar das 
Unidades Escolares pertencentes ao 
Sistema Municipal de Ensino para o Ano 
Letivo de 2016 e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de atribuições 
legais e considerando: 

A necessidade de definir critérios para que visem à 
composição de turmas das Escolas Municipais e a 
organização do respectivo Quadro de Pessoal;
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394 de 
20 de dezembro de 1996;
A Lei 873/2008, Plano de Cargos, Carreira e Salários; e 
considerando, ainda a necessidade de normatizar o início 
e término do ano letivo nas Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino.

RESOLVE

Art. 1º Baseado nos arts. 23 e 24 da LDB, ratificar que o 
Calendário Escolar para o Ensino Fundamental deverá ter, 
no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, sendo a Matriz 
Curricular com a carga horária mínima de 800 horas, 
respeitando as especificidades de cada etapa e 
modalidade de ensino.

IX – Quanto aos demais aspectos urbanísticos:

a) Efetuar a doação ao patrimônio público do Município de 
Camaçari das áreas verdes, institucionais, e do sistema 
viário, conforme previsão no projeto, e em atendimento ao 
Código Urbanístico e Ambiental, Lei Municipal nº 
913/2008;
b) Executar o projeto de segurança e combate a incêndio, 
em conformidade com o aprovado pela Coordenação de 
Defesa Civil Municipal; 
c) Respeitar os parâmetros urbanísticos exigidos pelo 
Município de Camaçari;  
d) Executar projeto adequado das redes de drenagem e 
coleta de águas pluviais, e das ligações para as redes de 
água e esgoto sanitário, seguindo recomendações das 
normas técnicas pertinentes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEINFRA) e da EMBASA.

CLÁUSULA QUARTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES 

Ficam vedadas construção, ampliação, reforma e 
alteração no Loteamento, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como 
proibida a construção nas áreas de recuo.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

I – A COMPROMISSADA, por si, e seus representantes, a 
qualquer título, obriga-se a:

a) Executar as medidas estabelecidas neste Instrumento e 
comprová-las até a conclusão da implantação do 
empreendimento, no prazo de 02 (dois) anos, 
configurando-se como condicionantes à emissão do 
Alvará de Conclusão de Obras;
b) Concluir a infraestrutura das vias de acesso, aos lotes e 
às áreas de uso comum, como condição para liberação do 
Alvará de Conclusão de Obras;
c) Responsabilizar-se financeiramente pelas ações 
necessárias para o atendimento das medidas, sob a sua 
responsabilidade, decorrentes deste Termo.

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:

a) Colocar à disposição da COMPROMISSADA todas as 
informações necessárias para a execução das obrigações 
estabelecidas neste Termo; 
b) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
c) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento deste termo e da legislação vigente;
d) 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.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente Instrumento, sujeitará a 
COMPROMISSADA às multas e sanções previstas em lei, 
e às demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 
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Art. 2º Estabelecer o início do ano letivo em 11/02/2016 e o 
término em 16/12/2016.

Art. 3º Estabelecer o período de 19 a 21/12/2016 para 
Estudos de Recuperação.

Art. 4º – Estabelecer o período de 22 a 23/12/2016 para 
Conselhos de Classe Final e 27/12/2016 para a 
Divulgação de Resultados Finais.

Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE DEZEMBRO DE 
2015. 

Márcio Silva das Neves
Secretário de Educação

CALENDÁRIO LETIVO  DE AULAS E ATIVIDADES/  
2016

CALENDÁRIO LETIVO  DE AULAS E ATIVIDADES/2016

C O O R D E N A D O R I A  D E  E N S I N O  E  
APRENDIZAGEM  –  CEAP
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RESOLUÇÃO CME Nº 2
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Altera dispositivo da Resolução CME nº 
01/02, a qual fixa normas complementares ao 
Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Educação, do município de Camaçari, Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 781, de 23 de abril 
de 2007, considerando a necessidade de implementar 
procedimentos para o seu melhor funcionamento; e, 
considerando o disposto no Parecer CME nº 23/2015,

RESOLVE

Art. 1º - O Artigo 13, da Resolução CME nº 01/02, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 13 - O(a) Relator(a) de processo das Comissões terá 
prazo de 07 (sete) dias úteis para elaborar Parecer, 
contados a partir do dia seguinte, em que foi designado”.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 3
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece normas para a Educação 
Especial, na perspectiva da Educação 
Inclusiva, em todas as Etapas e Modalidades 
da Educação Básica, no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino.

                                                                                                                                                                                                                             
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 781, de 23 de abril 
de 2007, considerando a necessidade de normatizar a 
Educação Especial, na perspectiva da Educação 
Inclusiva, em todas as Etapas e Modalidades da Educação 
Básica, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino; e, 
considerando o disposto no Parecer CME nº 24/2015,

RESOLVE

Art. 1º - A Educação Especial, dever constitucional do 
Estado e da família, é a modalidade de educação escolar 
oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 
modo a garantir aos mesmos o desenvolvimento de suas 
potencialidades, o acesso ao conhecimento e o pleno 
exercício da cidadania.

§ 1º - A oferta da Educação Especial dar-se-á em classes 
comuns do ensino regular e em centros de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE).
§ 2º - A oferta da Educação Especial é obrigatória na 
Educação Básica, onde se desenvolvem as bases 
necessárias para a construção do conhecimento e seu 
desenvolvimento global.

Art. 2º - A oferta de Educação Especial deverá basear-se 
nos seguintes princípios:
I. igualdade de condições para acesso, permanência e 
sucesso na escola, garantindo formações acadêmica e 
profissional;

II. participação da família e da comunidade na 
complementação de serviços e recursos afins;

III. atenção aos educandos, na Educação Infantil, 
prevenindo sequelas futuras, com oferta de serviços de 
intervenção precoce, em interface com os serviços de 
saúde e assistência social.

Art. 3º - A Educação Especial tem como objetivo 
assegurar a inclusão de educandos com necessidades 
educativas especiais, em programas oferecidos, 
preferencialmente, pela escola regular, favorecendo o 
desenvolvimento de competências, atitudes, habilidades, 
autonomia e acesso ao conhecimento.

Art. 4º - O público a ser atendido na Educação Especial, na 
perspectiva da Educação Inclusiva, contempla:
I. educandos com deficiência, que tem impedimento de 
longo prazo, de naturezas física, intelectual, mental e/ou 
sensorial;

II. educandos com transtorno do espectro autista, que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações, na 
comunicação e estereotipias motoras;

III. educandos com altas habilidades ou superdotação, 
que apresentam um potencial elevado e grande 
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 
isoladas ou combinadas de naturezas psicomotora e 
artística, bem como relacionadas a liderança e 
criatividade.

Parágrafo único. Inclui-se no disposto do inciso II deste 
artigo, educandos com autismo, síndrome de Asperger, 
síndrome de Rett, e outras especificidades; transtorno 
desintegrativo na infância e transtornos invasivos sem 
outra especificação.

Art. 5º - Entende-se por Atendimento Educacional 
Especializado recursos educacionais e estratégias de 
apoio e complementação, colocados à disposição dos 
educandos com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 
acordo com as necessidades educacionais específicas de 
cada educando.

Art. 6º - O Atendimento Educacional Especializado tem 
como função complementar ou suplementar a formação 
do educando com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela, sendo realizado em:
I. salas de recursos multifuncionais estruturadas na 
própria escola ou em outra escola de ensino regular, desde 
que seja garantido o transporte de acesso aos educandos;
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II.  centros de Atendimento Educacional Especializado;

III. núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
superior;

IV.  classes hospitalares;

V.  atendimento domiciliar.

§ 1º - Em caso de Atendimento Educacional Especializado 
realizado em ambiente hospitalar ou domiciliar, será 
ofertada aos educandos, pelo respectivo Sistema 
Municipal de Ensino, a Educação Especial, no turno 
oposto da escolarização, não sendo substitutivo às 
classes comuns.

§ 2º - O Atendimento Educacional Especializado será 
realizado, prioritariamente, em sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola 
regular, no turno oposto da escolarização, não sendo 
substitutivo às classes comuns.

Art. 7° - Cabe ao Sistema Municipal de Ensino, zelar para 
que as escolas ofereçam condições para a inclusão de 
educandos, adotando medidas para garantir:

I.  a acessibilidade nas edificações, com a eliminação de 
barreiras arquitetônicas nas instalações, no mobiliário e 
nos equipamentos, conforme normas técnicas vigentes;

II. a educação bilíngue - Língua Portuguesa/Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) – visando desenvolver o 
ensino escolar na Língua Portuguesa e na LIBRAS, sendo 
que o ensino da Língua Portuguesa será desenvolvido  
como segunda língua; e, o ensino de LIBRAS, como 
primeira língua, para os educandos surdos.

III. o desenvolvimento da aprendizagem para os 
educandos cegos e com baixa visão; a utilização do 
Sistema Braille; o Soroban; a orientação e a mobilidade; e, 
as atividades da vida autônoma e da comunicação 
alternativa;

IV. docentes e demais profissionais que atuem em classes 
comuns com educandos que apresentam necessidades 
educativas especiais, conhecimentos sobre a Educação 
Especial;

V. atendimento, de forma obrigatória, desde a Educação 
Infantil, do ensino de LIBRAS para a educação de pessoas 
surdas, como primeira língua.

VI. mediador/cuidador - profissional que atue no serviço de 
apoio ao educando nas atividades de alimentação, higiene 
e locomoção nas salas de ensino regular e em centros de 
Atendimento Educacional Especializado.

Parágrafo único. Consideram-se recursos de 
acessibilidade na educação aqueles que assegurem 
condições de acesso ao currículo dos educandos com 
necessidades educativas especiais, promovendo a 
utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos 
espaços físicos, do mobiliário e equipamentos, dos 
sistemas de comunicação e informação, de transportes e 
dos demais serviços.
Art. 8º - As instituições que integram o Sistema Municipal 
de Ensino poderão manter parceria através de convênio 

,

com centros de Atendimento Educacional Especializado 
de natureza pública, privada, comunitária, filantrópica 
e/ou confessional, além de outras instituições das áreas 
de saúde e assistência social, para  garantia do 
atendimento integral aos educandos com deficiência, com 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Educação, no que se 
refere à Rede Municipal de Ensino, deve garantir a 
formação continuada de profissionais da educação para 
atender às especificidades dos educandos com 
necessidades educativas especiais, por meio de:

I.  núcleo de atendimento psicopedagógico; 

II. parcerias com órgãos e/ou instituições de Ensino 
Superior que desenvolvem trabalho na área;  

III.  consultorias educacionais;

IV. Secretaria Municipal de Saúde;

V.  Secretaria de Desenvolvimento Social.

Art. 10 - O Sistema Municipal de Ensino, por meio de 
ações intersetoriais deve garantir o atendimento com 
equ ipes  mu l t id i sc ip l ina res :  pedagogos  com 
especialização em psicopedagogia, psicólogos, 
fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e assistentes 
sociais, para educandos com necessidades educativas 
especiais.

Art. 11 - Para atuar em centros de Atendimento 
Educacional Especializado, o educador deve ter como 
base da sua formação, conhecimentos gerais para o 
exercício da docência e conhecimentos específicos da 
área de Educação Especial, possibilitando uma atuação e 
o aprofundamento do caráter interativo e interdisciplinar 
em classes comuns.

Art. 12 -  São atribuições do docente no Atendimento 
Educacional Especializado:

I. identificar, elaborar, produzir serviços e recursos 
pedagógicos, de acessibilidade, considerando as 
necessidades específicas dos educandos da educação 
regular com necessidades educativas especiais.

II. elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;

III. organizar o tipo e o número de atendimentos aos 
educandos la de recursos multifuncionais;

IV. acompanhar a funcionalidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum 
do ensino regular, bem como em outros ambientes da 
escola;

V. estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 
elaboração de estratégias e na disponibilização de 
recursos de acessibilidade;

VI. orientar docentes e familiares sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

s

a

 em sa

 

PÁGINA 10 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº  



Art. 18 - A expedição de terminalidade específica somente 
poderá ocorrer em casos plenamente justificados, 
devendo se constituir em um acervo de documento 
individual do educando e deverá constar: 

I. conjunto de dados individuais do educando, 
acompanhado de ficha de avaliação, relatórios periódicos 
e contínuos, bem como dos registros feitos em 
Atendimento Educacional Especializado, por meio de 
plano de desenvolvimento individual;

II. cópia da avaliação das competências e habilidades 
atingidas pelo educando nas diversas áreas do 
conhecimento, fundamentadas nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental;

III. Histórico Escolar, contendo o conhecimento adquirido 
pelo educando, com as habilidades e as competências 
construídas e, no campo das observações, ressalva 
quanto à caracterização do educando da Educação 
Especial;

IV. certificado de terminalidade escolar específico;

V. registro de acompanhamento proposto ao educando, à 
vista de alternativas regionais educacionais existentes, 
passíveis de ampliarem possibilidades de inclusão social e 
produtiva.

Parágrafo único – As escolas deverão manter arquivo com 
documentação que comprove a regularidade da vida 
escolar do educando, inclusive para efeito de controle, 
pelo Sistema Municipal Ensino.

Art. 19 - As escolas incluirão em seu Projeto Pedagógico 
ações e atividades que favoreçam a inclusão escolar dos 
educandos com necessidades educativas especiais.

Art. 20 -  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, Bahia, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                       

RESOLUÇÃO CME Nº 5 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Centro Integrado de 
Educação Infantil – CIEI da Bomba, 
mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 26/2015,

RESOLVE

educando;

VII. mediar o uso da tecnologia assistiva de forma a 
ampliar habilidades funcionais;

VIII. estabelecer articulação com os professores da sala 
de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, 
dos recursos pedagógicos e da acessibilidade de 
estratégias que promove a participação dos alunos nas 
atividades escolares

Art. 13 - A elaboração e execução de plano de 
Atendimento Educacional Especializado, serão de 
competência dos docentes que atuam em salas de 
recursos multifuncionais ou em centro de Atendimento 
Educacional Especializado, em articulação com os demais 
docentes do ensino regular, com a participação das 
famílias e em interface com as demais ações setoriais de 
saúde, psicologia e assistência social, entre outras 
necessárias ao atendimento.

Parágrafo Único. A atuação dos docentes no Atendimento 
Educacional Especializado, nas salas de recursos 
multifuncionais e nas classes hospitalares, é considerada 
exercício da docência.

Art. 14 - No ato da matrícula ou em até 30 dias após a 
realização da mesma, os pais/ responsável legal ou 
educando maior de 18 anos de idade deverá apresentar à 
escola documentos que comprovem a deficiência do 
educando.

Art. 15 - Entende-se por terminalidade específica a 
certificação de estudos correspondentes à conclusão de 
Ciclo de Aprendizagem ou determinado ano letivo, 
expedida pela Unidade Escolar a educandos da Educação 
Especial, que não puderam atingir o nível exigido para 
conclusão do Ensino Fundamental.

Parágrafo único. Os educandos que não puderem atingir 
as competências e habilidades mínimas exigidas para 
conclusão do ensino fundamental e os educandos 
superdotados que necessitarem de aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar, farão jus à 
certificação de conclusão de escolaridade com 
terminalidade específica.

Art. 16 - Em casos singulares, em que o educando com 
graves comprometimentos mentais e/ou múltiplos, não 
possa beneficiar-se do currículo da base nacional comum, 
deverá ser estabelecido um currículo funcional para 
atender as necessidades práticas da vida.

Art. 17 - No decorrer do processo educativo deverá ser 
realizada avaliação pedagógica dos educandos da 
Educação Especial, objetivando identificar barreiras que 
estejam impedindo ou dificultando o processo educativo 
em suas múltiplas dimensões, prevendo a necessidade 
de:

I. processos adequados de avaliação ao desenvolvimento, 
em consonância com o Projeto Pedagógico da escola, 
respeitando a frequência obrigatória;

II. temporalidade flexível do ano letivo, incluindo 
aceleração para educandos com altas habilidades ou 
superdotação para conclusão do programa escolar em 
menor tempo.
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denominado Escola Municipal Professora 
Marcelina Bispo da Silva, mantido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 28/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Professora Marcelina 
Bispo da Silva, localizado na Rua Direta de Itaipu, s/n, 
Monte Gordo, Camaçari-BA; mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 28/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 8
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Eliza Dias 
de Azevedo, mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 29/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Eliza Dias de Azevedo, 
localizado na 

-BA; mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 29/15, Camaçari-BA.

Rua Alice de Azevedo, s/n, Vila de Abrantes, 
Camaçari

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Centro Integrado de Educação Infantil – 
CIEI da Bomba, localizado na Travessa Praça da 
Bandeira, s/n, Bomba, Camaçari-BA; mantido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 26/15.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente 

RESOLUÇÃO CME Nº 6 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Aloísio de Oliveira, 
mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 27/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Aloísio de Oliveira, localizado na 
Rua Saco, s/n, Monte Gordo, Camaçari-BA; mantido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 27/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO CME Nº 7 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
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pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 31/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Centro Educacional Paulo Freire, 
localizado na 

; mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 31/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO CME Nº 11 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Engenheiro Ruy 
Bacelar, mantido pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 32/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Engenheiro Ruy Bacelar, localizado 
na 

; mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 32/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Rua da Conquista, s/n, Nova Vitória, CEP: 
42.849-000, Camaçari/Bahia

Avenida 28 de Setembro, nº 249, Triângulo, 
Camaçari/Bahia

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO CME Nº 9 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Parque 
Verde, mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 30/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Parque Verde, localizado 
na 

; mantido pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 30/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 10
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Centro Educacional Paulo 
Freire, mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 

Colônia do Rio Prata, Quadra 78, Lote 48, Parque 
Verde, Camaçari/Bahia
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denominado Creche do PHOC II, localizado na 
; mantido pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 34/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 14
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado 

, mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 35/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado , 
localizado na 

; mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 35/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 15 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Fazenda Cajazeiras, 
mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Rua 
Maceió, s/n, PHOC II, Camaçari/Bahia

Centro Educacional Marquês 
de Abrantes

Centro Educacional Marquês de Abrantes
Rua Estrada de Buris, s/n, Vila de Abrantes, 

Camaçari/Bahia

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 RESOLUÇÃO CME Nº 12 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado 

, mantido 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 33/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado 

, localizado na 
; mantido pela Prefeitura 

Municipal de Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 33/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 13 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Creche do PHOC II, mantido 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 34/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 

Centro de Atenção Integral à 
Criança Ilda Leal Ulm da Silva

Centro de Atenção Integral à Criança Ilda 
Leal Ulm da Silva Avenida Luiz Gonzaga, 
s/n, Phoc I, Camaçari/Bahia
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Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 RESOLUÇÃO CME Nº 17 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 38/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Comunitária do Parque Florestal, 

mantida pela Associação de 
Pais e Mestre do Parque Florestal e Adjacências, sob 
CNPJ: 34.326.462/0001-15.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 18
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 39/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Comunitária Brincando e Criando, 

mantida pela Associação dos Moradores 
do Conjunto Habitacional do Novo Horizonte, sob CNPJ: 
34.327.304/0001-80.

localizada na 
Rua das Laranjeiras, nº 15, Parque Florestal, CEP: 
42.809-390, Camaçari/Bahia; 

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

localizada na 
Rua Bahia s/n, Novo Horizonte, CEP: 42.801-220, 
Camaçari, Bahia; 

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 36/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Fazenda Cajazeiras, localizado na 

; mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 36/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 
Curriculares do referido Estabelecimento de Ensino.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 RESOLUÇÃO CME Nº 16 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Credencia o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Angiolina 
Teixeira de Souza, mantido pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari/Bahia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007; e, o artigo 7º, da Resolução CME n.º 
01/04, considerando a necessidade de Credenciar 
estabelecimento de ensino, integrante da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 37/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Credenciar o estabelecimento de ensino, 
denominado Escola Municipal Angiolina Teixeira de 
Souza, localizado na 

; mantido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari/Bahia.

Art. 2º - Ficam declarados convalidados os estudos 
anteriormente realizados, de acordo com o Parecer CME 
nº 37/15, Camaçari-BA.

Art. 3º - Fica aprovado o Regimento Escolar.

Art. 4º - Ficam homologadas as respectivas Matrizes 

Rua São Roque, s/n, Cajazeiras de Abrantes, 
Camaçari/Bahia

Rua Eixo E, nº 119, Piaçaveira, 
Camaçari/Bahia
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Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 21
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 42/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Comunitária de Parafuso, localizada na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, s/n, Parafuso, CEP: 42.849-
0000, Camaçari/Bahia; mantida pela Associação 
Comunitária de Desenvolvimento de Parafuso, sob CNPJ: 
04.824.335/0001-85.

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO CME Nº 22
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 45/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Infantil APiTO, 

mantida pela 
Associação Paulo Tonucci, sob CNPJ: 03.376.425/0001-
98.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

localizada na Rua Praça Alto dos 
Noivos, anexo Rua das Almas, bairro dos Quarenta e Seis, 
CEP: 42.803-290, Camaçari/Bahia; 

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 19
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 40/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Creche Comunitária Senhora Santana, sob CNPJ: 
02.840.677/0002-44, 

antida pela 
, sob CNPJ: 02.840.677/0001-63. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO CME Nº 20 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 41/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Creche Nossa Senhora do Amparo, 

mantida pelo Grupo de Mães Nossa 
Senhora do Amparo, sob CNPJ: 16.110.116/0001-13.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

localizada na Rua João Araújo, s/n, 
Vila de Abrantes, CEP: 42.840-000, Camaçari/Bahia; 
m Associação INFRADES de Assistência 
Social

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

localizada 
na Rua Júpiter, nº 329, bairro Gravatá, CEP: 42.808-170, 
Camaçari/Bahia; 

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

PÁGINA 16 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº  



Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 25
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 48/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Creche Comunitária do Parque Verde II, 

mantida pela 
.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

 

RESOLUÇÃO Nº. 13

DE 18 DE DEZEMBRO de 2016

Aprova o regulamento para o 5º Festival 
de Cultura e Arte de Camaçari

O CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1017 de 16 
de outubro de 2009 que reorganiza o Conselho Municipal 
da Cultura e a resolução nº 1 de 28 de maio de 2011 e 
ainda,

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer critérios 
para a seleção de artistas a se apresentarem no 5º Festival 
de Cultura e Arte de Camaçari.

CONSIDERANDO, a aprovação do projeto do referido 
festival em reunião do Conselho Municipal da Cultura e 
referendado pela Secretaria da Cultura.

localizada na 
Rua Paraíso, nº 18, Parque Verde II, CEP: 42.804-790, 
Camaçari, Bahia; ONG Projeto Social 
Parque Verde, sob CNPJ: 08.711.220/0001-35

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 23 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 46/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Escola Comunitária Emanuel, 

 mantida pela 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

Marcos Aurélio Santos Alves
Presidente

RESOLUÇÃO CME Nº 24
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CAMAÇARI – CME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o § 2º, do artigo 10, da Lei nº 317/94, alterada 
pela Lei 781/2007, e o artigo 14, da Resolução CME n.º 
02/02, considerando a necessidade de Reconhecer 
estabelecimento de ensino, integrante do Sistema 
Municipal de Ensino de Camaçari, Estado da Bahia; e, o 
disposto no Parecer CME nº 47/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Reconhecer a unidade escolar, denominada 
Creche Comunitária Esperança da Estiva, 

mantida pela 

.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 15 de dezembro de 2015.

localizada na Travessa 
Tenente Fernando Tuy, s/n, Ponto Certo, CEP: 42.801-
120, Camaçari/Bahia; Associação de Pais e 
Mestres Escola Comunitária Emanuel Ponto Certo e 
Adjacências, sob CNPJ: 01.429.820/0001-66.

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.

localizada na 
Rua São Bento, s/n, Quadra 3, Lote 13, Vila de Abrantes, 
CEP: 42.840-000, Camaçari, Bahia; ONG 
Projeto Social Parque Verde, sob CNPJ: 08.711.220/0001-
35

Art. 2º - Aprovar o Regimento Escolar.
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Art. 6º. As inscrições deverão ser realizadas somente 
presencialmente através do preenchimento da ficha de 
inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.camacari.ba.gov.br ou www.secult.camacari. 
ba.gov.br e atendendo o §2º do Art. 2º.

Art. 7º. Toda documentação solicitada, assim como todas 
as informações necessárias estão discriminadas na ficha 
de inscrição e neste regulamento, sendo necessário 
anexar o material de cada área específica (anexos deste 
regulamento) e entregar em envelope fechado na Sede da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, na Av. Eixo 
Urbano Central, s/n (em frente a Estação Ferroviária), para 
conferência dos documentos, devendo constar na parte 
externa do envelope:

Remetente:
Nome do Projeto;
Nome do Proponente;
Endereço completo do Proponente.

Destinatário: 
5º FESTIVAL DE CULTURA E ARTE DE CAMAÇARI - 
2016
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS
AV. EIXO URBANO CENTRAL S/Nº CAMAÇARI-BA
CEP 42800-110

§1º. No ato da inscrição será emitido protocolo numerado 
(com numeração especifica) de recebimento onde 
constará, data, horário, nome e matricula do funcionário 
responsável pelo registro;
§2º. O não comprimento das exigências dispostas no 
caput deste artigo implicará na desclassificação do 
projeto.

Art. 8º. O período de inscrições será de 04 de janeiro a 29 
de fevereiro de 2016, no horário de funcionamento da 
Secretária Municipal da Cultura de Camaçari, exceto 
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos 
previstos em decreto.

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO

Art. 10. A Comissão de avaliação dos projetos inscritos no 
5º Festival de Cultura e Arte de Camaçari terá a seguinte 
composição;

I- Titulares do Conselho Municipal da Cultura, eleitos para 
compor a comissão organizadora;

II – Equipe Técnica da Secretária da Cultura;

III - Profissionais com notório saber da área, contratados 
para essa finalidade;

§1º. A Avaliação será feita em duas etapas independentes;
a) os membros do Inciso I e II deste artigo, avaliarão as 
propostas sob a ótica da viabilidade técnica e da 
relevância cultural para o município, atribuindo notas entre 
1 e 3 com frações decimais 0,1;

b) os membros do Inciso III deste Artigo, avaliarão as 
propostas sob a ótica da qualidade artística, técnica, 
criatividade, inovação e originalidade, atribuindo notas 
entre 1 e 3 com frações decimais 0,1;

CONSIDERANDO, a solicitação do secretário de cultura 
ao Conselho Municipal da Cultura na formação de 
comissão e elaboração de regulamento para o referido 
festival

CONSIDERANDO que o festival, como efetivação das 
diretrizes norteadoras das ações da Secretaria da Cultura 
e do Conselho Municipal da Cultura, contribui com o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural do Município, 
gerando renda com a oferta de serviços (hotéis, 
restaurantes, transportes e afins), promovendo também 
novos postos de trabalho, turismo cultural e 
principalmente contribuindo como ação incentivadora de 
reflexões na área de cultura e formação de plateia. 

Resolve,

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento do 5º Festival de 
Cultura e Arte de Camaçari a ser executado pela 
Secretaria da Cultura de Camaçari.

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

REGULAMENTO DO 5º FESTIVAL DE CULTURA E 
ARTE DE CAMAÇARI

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O 5º Festival de Cultura e Arte de Camaçari a ser 
executado pela Secretaria da Cultura dentro dos limites do 
município.

Art. 2º. O 5º Festival de Cultura e Arte de Camaçari visa 
fomentar, difundir, promover, divulgar e democratizar a 
produção artístico-cultural bem como interagir com 
manifestações artístico-cultural oriundas de fora do 
município, para tanto, selecionará projetos segundo este 
regulamento. Com o objetivo principal de promover o 
contato da arte com as comunidades;

§1º. Concorrerão as categorias; Teatro, Dança, Música e 
Literatura segundo especificações constantes dos anexos 
deste regulamento. 

§2º. Poderão ser selecionados projetos de pessoas que 
não sejam residentes do município de Camaçari na 
proporção de 20% das vagas disponíveis.

§3º. Eventualmente a Secretaria da Cultura poderá 
convidar grupos artísticos para compor a programação do 
festival.

Art. 3º. As apresentações do 5º Festival de Cultura e Arte 
de Camaçari não tem caráter competitivo.

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º. As inscrições de projetos para seleção no 5º 
Festival de Cultura e Arte de Camaçari serão gratuitas.

Art. 5º. Poderão se inscrever quaisquer proponentes, 
preenchidos todos os requisitos constantes deste 
regulamento.
Parágrafo único. O proponente deverá ser maior e capaz.
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a) sendo cinco para apresentação na sede do município e, 
b) dez para apresentação nas demais localidades.

II – Dez projetos de teatro; 

a) sendo quatro para apresentação em Palco Italiano na 
sede do município e 

b) seis para apresentação de teatro na rua, um na sede e 
os demais nas outras localidades.

III – Dez projetos de dança; 

a) sendo quatro para apresentação em Palco Italiano na 
sede do município e;

b) seis para apresentação de dança na rua, um na sede e 
os demais nas outras localidades.
IV – Sete projetos de literatura; 

a) sendo dois para apresentação na sede do município e 
b) cinco para apresentação nas demais localidades.
Parágrafo Único. Dentre os projetos do inciso I serão 
contemplados 02 (dois) projetos com maior pontuação, 
direcionados as modalidades DJ's, Cover ou performance.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Ao fazer a inscrição do projeto na Secretaria da 
Cultura, o proponente aceita todas as condições 
apresentadas neste Regulamento.

Art. 17. Ao ser selecionado, o proponente cede à 
Secretaria da Cultura o direito de utilização das imagens, 
vídeos ou quaisquer outros documentos enviados em 
anexo à ficha de inscrição, que poderão ser utilizadas nas 
peças publicitárias de divulgação do 5º Festival de Cultura 
e Arte de Camaçari e atividades relacionada à Secretaria 
da Cultura, bem como integrar banco de dados.

Art. 18. Toda a programação do festival acontecerá com 
acesso gratuito.

§1º. Os ingressos são retirados nos locais das 
apresentações dos espetáculos com 01(uma) hora de 
antecedência;

§2º. Serão respeitados o número máximo de 
espectadores em cada espaço.

Art. 19. O proponente será responsável pelo 
deslocamento dos componentes e equipamentos 
adicionais até o local da apresentação, com 01 (uma) hora 
de antecedência, bem como o seu retorno.

Art. 20. A inscrição será efetivada após a verificação, 
mediante check-list, se todos os itens solicitados foram 
entregues, sem análise do seu conteúdo.

Art. 21. Será analisado pela Comissão de Seleção se o 
material corresponde às exigências de mérito do Festival 
de Cultura e Arte de Camaçari, constantes deste 
regulamento, em especial ao art. 11, e às especificidades 
presentes no anexo correspondente a cada uma das 
linguagens.

§2º. A Comissão de Seleção pode, desde que não 
contrarie os princípios que norteiam a proposição e 
realização do festival, disciplinar os trabalhos de seleção e 
julgamento dos projetos, bem como indicar à organização 
do festival regras atinentes à sua produção
Art. 11. Os projetos deverão:

I – Apresentar qualidade técnica e artística; 

II – Se enquadrar nas condições técnicas ofertadas pelo 
festival em seus diversos espaços disponíveis
III – ter criatividade, inovação e originalidade nas 
propostas;

IV – Obedecer aos critérios de tempo de:

a) mínimo de 45 minutos e máximo de 60 minutos, para os 
espetáculos de teatro de palco italiano;

b) mínimo de 15 minutos e máximo de 35 minutos, para os 
espetáculos apresentados na rua;

c) mínimo de 45 minutos e máximo de 60 minutos, para os 
espetáculos de musica;

d) mínimo de 20 minutos e máximo de 30 minutos, para os 
espetáculos de dança de palco italiano;

e) mínimo de 10 minutos e máximo de 25 minutos, para os 
espetáculos de dança na rua;

f) mínimo de 5 minutos e máximo de 15 minutos, para 
declamação nos projetos de literatura;

Parágrafo Único. Os espetáculos com opção de 
adaptação indicados na ficha de inscrição deveram 
atender os critérios acima obrigatoriamente.

Art. 12. A Comissão de Seleção é autônoma quanto ao 
mérito em suas decisões, sendo apenas objeto de recurso 
as questões procedimentais que deverão ser protocolados 
na sede da Secretaria Municipal da Cultura, localizada à 
Avenida Eixo Urbano Central, S/N, no horário de 
funcionamento da Secretária, 03 (três) dias após a 
divulgação do resultado.

Art. 13. É vedada a inscrição de qualquer projeto que tenha 
como proponente ou integrante, em algum de seus 
aspectos, pessoas que tenham vínculo laboral à qualquer 
título com a Comissão de Seleção, Conselho Municipal da 
Cultura ou Secretaria da Cultura.

Paragrafo Único: Atestado de capacidade técnica emitido 
por entidade congênere, formação na área e/ou aptidão 
artística serão exigidos do proponente, para 
admissibilidade do projeto 

Art. 14. O resultado da seleção será publicado no site 
www.camacari.ba.gov.br ou www.secult.camacari. 
ba.gov.br finalizados os prazos de avaliação dos projetos 
inscritos e eventuais recursos.

Art. 15. A quantidade de projetos selecionados obedecerá 
a seguinte divisão por ordem de segmentos culturais e 
locais de apresentação, como segue:

I – Quinze projetos de música;
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discriminados no material apresentado),

d) 03 (três) fotografias do espetáculo ou do ensaio em 
arquivo digital no formato jpg ou tiff com boa resolução, 
(10x15 cm com 300 dpi) e apresentar os créditos do 
fotógrafo, pois serão utilizadas no material gráfico e 
distribuídas com a imprensa);

e) Release do grupo; (atividades anteriores, quantidade de 
componentes, qualificação dos componentes, registro de 
apresentações anteriores) (formato: Fonte Arial 12)

f) Sinopse do espetáculo;(descrição da montagem 
proposta, objetivo e enredo) (formato: Fonte Arial 12)

g) Ficha técnica do espetáculo; (Direção, Cenografia, 
Produção, Coreógrafos, I luminação, f igurinos, 
costureiras, motorista, atores, listar os envolvidos para os 
créditos.) (formato: Fonte Arial 12)

h) Mapa de palco e mapa de luz; (formato: Fonte Arial 12) 
(adequadas dentro das especificações disponibilizadas 
para os espaços a serem utilizados.)

i) Especificações técnicas e de logística para as 
apresentações; (Listagem de equipamentos adicionais a 
serem utilizados para a execução do espetáculo) (formato: 
Fonte Arial 12)

j) Relação nominal dos integrantes (nome completo e 
nome artístico, cópias do documento oficial) Em caso de 
menor, também é necessária a autorização do 
representante legal (formato: Fonte Arial 12)

k) Material de divulgação que comprove a atuação do 
grupo ou artista no cenário artístico/cultural, podendo ser: 
críticas, material de imprensa (impressos cópia, virtual 
conter endereço eletrônico), fotos, vídeos, programas, 
car tazes,  declarações e/ou depoimentos de 
artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros 
documentos que informem sobre as atividades do grupo 
ou artista;

l) Vídeo em DVD ou Pen Drive no formato mpeg ou avi, do 
ensaio ou espetáculo com no mínimo 5 minutos.

1.3. Cada grupo participante é responsável pela 
montagem do seu espetáculo, devendo obrigatoriamente 
comunicar previamente à organização as necessidades 
de ordem técnica e/ou logística que deverão se enquadrar 
nas especificações definidas através deste regulamento 
para o Festival de Cultura e Arte de Camaçari;

É recomendado adicionar:

1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo; 
(formato: Fonte Arial 12)

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados 
sobre o espetáculo.

2. MÚSICA

2.1. Cada proponente poderá inscrever um projeto, onde 
deve necessariamente constar:

a) Projeto, contendo: introdução, objetivos, justificativa e 
plano de trabalho;

Art. 22A definição da programação final será divulgada 
pela Comissão do Festival.

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES POR LINGUAGENS

O regulamento do 5º Festival de Cultura e Arte de 
Camaçari contemplará as linguagens de Teatro, Dança, 
Música e Literatura, em sua programação, podendo ser 
incluídas outras linguagens, através de convite.

1. TEATRO e DANÇA 

1.1. Os espetáculos poderão ser realizados em salas de 
teatro, auditórios, espaços alternativos ou na rua, 
respeitando as especificações técnicas, e as vagas 
especificadas neste regulamento, (Inciso II do Art. 15) 
informadas na ficha de inscrição. O 5º Festival de Cultura e 
Arte de Camaçari utilizará para sua programação os 
seguintes tipos de espaços cênicos:

a) Teatro de Palco Italiano (Teatro Alberto Martins e Teatro 
Cidade do Saber) 
Teatro Alberto Martins: 

Palco Interno/ principal 
Largura: 10 MTS
Profundidade: 7,60 MTS
Pé direito: 3,20 MTS
Som 8 graves; Tipo 2 
Iluminação; Tipo 2 

Teatro Cidade do Saber: 

13M DE LARGURA DE BOCA DE CENA

ALTURA DA BOCA DE CENA: 7M

14M DE PROFUNDIDADE DE PALCO

17M DE LARGURA DO PALCO

PORTA DE CARGA E DESCARGA: ALTURA: 2,70M   
LARGURA: 2,40M
SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO

b) Praças e espaços abertos para espetáculos na rua. 

c) Espaços alternativos, bibliotecas, escolas, ginásios de 
esporte, auditórios, selecionados por visitas técnicas da 
Comissão Organizadora do V Festival de Cultura e Arte de 
Camaçari.

1.2. Cada proponente poderá inscrever apenas um 
projeto, devendo necessariamente, constar no ato da 
inscrição:

a) Projeto, contendo: introdução, objetivos, justificativa e 
plano de trabalho;

b) Currículo do proponente anexado o atestado de 
capacidade técnica (Parágrafo Único do Art. 13), 
c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; (incluir o 
crédito do fotógrafo e/ou cinegrafista caso não estejam 
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b) Currículo do proponente (anexado o atestado de 
capacidade técnica, formação na área e/ou aptidão 
artística será exigida do proponente, para admissibilidade 
do projeto)

c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; (incluir o 
crédito do fotografo e/ou cinegrafista caso não estejam 
discriminados no material apresentado)

d) Release e histórico do grupo/artista e do espetáculo; 
(atividades anteriores, quantidade de componentes, 
qualificação dos componentes, registro de apresentações 
anteriores) (formato: Fonte Arial 12)

e) CD ou DVD contendo no mínimo 03 músicas do show 
proposto / inscrito; (com a performance do artista.) 
f) 03 (três) fotografias do espetáculo ou do ensaio em 
arquivo digital no formato jpg ou tiff com boa resolução, 
(10x15 cm com 300 dpi) e apresentar os créditos do 
fotógrafo, pois serão utilizadas no material gráfico e 
distribuídas com a imprensa);

g) Relação nominal dos integrantes (nome completo e 
nome artístico, cópias do documentos oficiais). Em caso 
de menor, é necessária a autorização do representante 
legal; (formato: Fonte Arial 12)

h) Material de divulgação que comprove a atuação do 
grupo ou artista, no cenário artístico/cultural, podendo ser: 
críticas, material de imprensa, fotos, vídeos, programas, 
car tazes,  declarações e/ou depoimentos de 
artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros 
documentos que informem sobre as atividades do grupo 
ou artista.

É recomendado adicionar:

1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo;

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados 
sobre o espetáculo;

3) vídeo (mpeg ou avi) do espetáculo com no mínimo 5 
minutos.

3.LITERATURA
3.1. Cada proponente poderá inscrever um espetáculo, 
onde deve necessariamente constar: 

a) Projeto, contendo: introdução, objetivos, justificativa e 
plano de trabalho;

b) Currículo do proponente (anexado o atestado de 
capacidade técnica, formação na área e/ou aptidão 
artística será exigida do proponente, para admissibilidade 
do projeto)

c) Ficha de inscrição preenchida integralmente; (incluir o 
crédito do fotografo e/ou cinegrafista caso não estejam 
discriminados no material apresentado)

d) Release e histórico do grupo/artista e do espetáculo; 
(atividades anteriores, quantidade de componentes, 
qualificação dos componentes, registro de apresentações 
anteriores) (formato: Fonte Arial 12)
e) CD ou DVD contendo material em áudio ou audiovisual 
do proponente declamando o texto. 

f) Relação nominal dos integrantes (nome completo e 
nome artístico, cópias do RG e CPF). Em caso de menor, é 
necessária a autorização do representante legal; (formato: 
Fonte Arial 12)

g) Material de divulgação que comprove a atuação do 
grupo ou artista, no cenário artístico/cultural, podendo ser: 
críticas, material de imprensa, fotos, vídeos, programas, 
car tazes,  declarações e/ou depoimentos de 
artistas/teóricos de reconhecido mérito e outros 
documentos que informem sobre as atividades do grupo 
ou companhia;.

É recomendado adicionar:

1) Currículo dos integrantes do grupo/espetáculo;

2) Informações adicionais que possam acrescentar dados 
sobre o espetáculo;

3) vídeo (mpeg ou avi) do espetáculo com no mínimo 5 
minutos.

ANEXO II

APRESENTAÇÕES

1. A definição da programação final será divulgada pela 
Comissão do Festival.

2. O tempo de montagem e desmontagem submetem-se 
as variantes: local, grupos inscritos para o mesmo espaço, 
necessidades de produção e linguagens:

2.1. Teatro e Dança: O tempo máximo para montagem 30 
minutos, e 30 minutos para a desmontagem.

2.2. Música: O tempo máximo para montagem de palco e 
passagem de som será de 20 min e o mesmo tempo para a 
desmontagem.

PORTARIA Nº. 440/2015,

DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera a circulação de veículos no Distrito 
de Vila de Abrantes entre os dias 31 de 
dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016, 
em virtude das comemorações da Festa de 
Reveillon 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 
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da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 730, de 
18 de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 5 de 
outubro de 2007;

Considerando as comemorações decorrentes da Festa de 
Reveillon entre os dias 31 de dezembro do ano corrente 
ano e dia 01 de janeiro de 2016, bem como, visando à 
orientação e minimização dos transtornos à rotina dos 
cidadãos, esforçando-se para o complexo êxito das 
comemorações programadas.

RESOLVE:

Art. 1º Interditar para o trânsito de veículos e proibir o 
estacionamento na Rua da Matriz.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor a partir das 6 h do dia 
29/12/2015 (terça-feira), vigorando até as 19 h do dia 
03/01/2016 (domingo).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE, PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE 
DEZEMBRO DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 441/2015,
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera a circulação de veículos no 
Distrito de Barra de Jacuípe entre os dias 
31 de dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 
2016, em virtude das comemorações da 
Festa de Revei l lon 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. 730, de 
18 de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007;

Considerando as comemorações decorrentes da Festa de 
Reveillon, entre os dias 31 de dezembro do ano corrente 
ano e dia 01 de janeiro de 2016, bem como, visando à 
orientação e minimização dos transtornos à rotina dos 
cidadãos, esforçando-se para o complexo êxito das 
comemorações programadas.

RESOLVE:

Art. 1º. Proibir o estacionamento de veículos na Rua 
Amarela, bem como o largo no fim da rua, onde será 
armado o palco para os festejos.

Art. 2º. Deslocar o Terminal de Transporte Coletivo para a 
área adjacente a Estrada do Coco.

Art. 3º. Determinar o atendimento por parte de 
prestadores de serviços de transporte público em regime 
de plantão 24h ou enquanto durar a demanda do serviço.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor a partir das 06 horas 
do dia 31/12/2015 (quinta-feira), vigorando até as 19hs do 
dia 03/01/2016 (domingo).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTEPÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE 
DEZEMBRO DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 442/2015,
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera a circulação de veículos no 
Distrito de Guarajuba entre os dias 31 de 
dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016, 
em virtude das comemorações da Festa de 
Reveillon 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. 730, de 
18 de maio de 2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007;

Considerando as comemorações decorrentes da Festa de 
Reveillon, entre os dias 31 de dezembro do ano corrente 
ano e dia 01 de janeiro de 2016, bem como, visando à 
orientação e minimização dos transtornos à rotina dos 
cidadãos, esforçando-se para o complexo êxito das 
comemorações programadas.

RESOLVE:

Art. 1º. - Proibir o estacionamento de veículos no trecho 
compreendido entre a Estrada do Coco e o início do 
Binário da Alameda Humaitá, bem como dentro dos 
retornos e rotatórias. Para viabilizar a circulação da grande 
quantidade de veículos durante os festejos.

Art. 2º. Determinar o atendimento por parte de 
prestadores de serviços de transporte público em regime 
de plantão 24h ou enquanto durar a demanda do serviço.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor a partir das 06 
horas do dia 31/12/2015 (quinta-feira), vigorando até as 
19hs do dia 03/01/2015 (domingo).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTEPÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente
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PORTARIA Nº. 443/2015,
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera a circulação de veículos no 
Distrito de Arembepe entre os dias 31 de 
dezembro de 2015 e 03 de janeiro de 
2016, em virtude das comemorações da 
Festa de Réveillon 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E  T R Â N S I T O  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 Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18 
de maio de 2006; do disposto nos termos dos incisos III, 
V, VIII, IX, X, XVIII, XXXII, todos do art. 2º., do Decreto 
nº. 4521, de 05 de outubro de 2007 c/c art. 95 “caput” do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 
9.503/1997); 

Considerando a necessidade de alteração do fluxo 
viário da localidade, sem que tal implique em restrição 
de acesso aos moradores da localidade;

Considerando a obrigatoriedade de prover os 
munícipes e demais usuários de meio de transporte 
público adequado;

Considerando a necessidade de orientação e 
minimização dos transtornos à rotina dos cidadãos, 
esforçando-se para o completo êxi to das 
comemorações programadas,

Considerando ainda as comemorações decorrentes da 
Festa de Reveillon que ocorrerá entre os dias 31 de 
dezembro do ano corrente ano e dia 03 de janeiro de 
2016, bem como, visando à orientação e minimização 
dos transtornos à rotina dos cidadãos, com vistas ao 
completo êxito das comemorações programadas;

RESOLVE:

Art. 1º. Proibir a circulação, parada e estacionamento 
de veículos na Praça dos Coqueiros, Praça das 
Amendoeiras, Terminal de Transporte Coletivo e ruas 
adjacentes, em virtude de sua transformação em 
cenário para a Festa de Reveillon.

Art. 2º. Interditar, por inteiro, a pista da Via Principal de 
Arembepe, desde o entroncamento com a Estrada do 
Coco até a Praça dos Coqueiros e a Praça da 
Amendoeiras. 

§ 1º.: A fim de melhor sinalizar a região deverão ser 
instaladas barreiras físicas ao longo das vias acima 
indicadas e suas adjacências, em especial: nas 
imediações do Terminal Turístico, Rua das Flores, 
imediações da Arena, entroncamento da Rua 
Caraúnas, Rua das Flores, Rua da Lancha e demais 

vias que se fizerem necessárias à fiel execução da 
presente Portaria.

§ 2º.:Os moradores das vias acima assinaladas, a fim 
de que seja mantido o direito ao acesso às suas 
residências deverão realizar cadastramento prévio com 
vistas a habilitar seus veículos na forma, prazo e 
condições assinaladas no Anexo à presente Portaria.

Art. 3º. Deslocar o Terminal de Transporte Coletivo para 
a Rua do Loteamento Vilarejo.

Parágrafo Único: A mesma área indicada no caput do 
presente artigo será destinada ao estacionamento do 
ônibus enquanto aguardam o horário de cumprimento 
da respectiva Escala de Serviço.

Art. 4º. Determinar o atendimento por parte de 
prestadores de serviços de transporte público em 
regime de plantão 24h ou enquanto durar a demanda do 
serviço.

Art. 5º. Estabelecer como áreas destinadas ao 
estacionamento de veículos:

I – A segunda porção do terreno livre situado no início da 
Via Principal de Arembepe, à direita, em frente ao 
estacionamento comercial denominado CASA SANTA 
RITA, imediatamente após o Terminal de Transporte 
Coletivo;

II – Toda extensão do terreno livre situado no início do 
entroncamento da Via principal de Arembepe, à 
esquerda, área oposta ao Terminal de Transporte 
Coletivo;

III – Toda a extensão do terreno localizado às margens 
da BA-099, à direita da Via Principal de Arembepe;

IV – Bairro Volta do Robalo e Campo de Futebol 
localizado à direita do Colégio Giltônia.
V - Área então denominada Arena de Festa.

Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor a partir das 06 
horas do dia 31/12/2015(quinta-feira), vigorando até às 
19h do dia 03/01/2016 (DOMINGO).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

CADASTRAMENTO DOS MORADORES DE 
AREMBEPE PARA FINS DE ACESSO ÀS 

RESIDÊNCIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 
REVEILLON 2015/2016

PÁGINA 23PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº 



I – DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DAS BARREIRAS

Art. 1º.Serão instaladas 04 (quatro) barreiras ao longo da 
via Principal de Arembepe, em horários progressivos, na 
forma que segue:

I - Imediações do Terminal Turístico, na Rua das Flores, via 
Principal de Arembepe, no entroncamento com a Estrada 
do Coco;

II – Imediações da área denominada Arena;

III – Entroncamento da Rua Caraúnas com a Rua das 
Flores;

IV – Atrás do Campo de Futebol, na Rua da Lancha.

Parágrafo Único: As barreiras terão seu funcionamento 
iniciado às 17h do dia 31 de dezembro de 2015, sendo que 
até às 17h o trânsito fluirá normalmente.

Art. 2º. O acesso dos moradores das vias indicadas no 
artigo 1º. do presente Anexo, às suas residências, com a 
utilização de veículos ficará condicionado ao 
cadastramento prévio e a afixação do adesivo no 
parabrisa dianteiro, bem como, as motocicletas e 
motonetas nas quais o adesivo deverá ser afixado na 
carenagem dianteira, ambos em local visível para facilitar 
a identificação.

Art. 3º.Os moradores das vias indicadas poderão acessar 
suas residências ou sair delas com a utilização de 
veículos, de forma livre, até as 17 h do dia 31 de dezembro 
de 2015.

Art. 4º.Para fins de acesso no período compreendido 
entre as 17 h e as 20 h do dia 31/12/2015, os moradores 
deverão realizar cadastramento prévio de forma a habilitar 
seus veículos para fins de circulação dentro do período ora 
indicado.

Art. 5º.A circulação dos moradores, para fins de acesso ou 
retorno às suas residências será restabelecido após das 2 
h da manhã do dia 01 de janeiro de 2016, podendo referido 
horário e dia ser alterado conforme o fluxo de pessoas na 
localidade.

Art. 6º.Cada morador poderá cadastrar até 02 (dois) 
veículos por unidade habitacional, os quais deverão 
permanecer devidamente estacionados em suas 
respectivas garagens.

Parágrafo Único: Os veículos, ainda que habilitados na 
forma do presente cadastramento, que forem deixados 
nas vias públicas e/ou estacionados de qualquer outra 
forma irregular, serão removidos do local e seu proprietário 
responsabilizado na forma do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Art. 7º. O cadastramento de que trata o presente Anexo 
deverá ser realizado no site oficial da Prefeitura de 
Camaçari.

Art. 8º. O cadastramento de que trata a presente portaria 
não exime os por ele habilitados ao cumprimento das 
demais regras vigentes relativamente à circulação, parada 
e estacionamento de veículos, em especial, daquelas 

fixadas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

PORTARIA Nº. 444/2015,
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Altera a circulação de veículos no 
Distrito de Jauá entre os dias 31 de 
dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 
2016, em virtude das comemorações 
da Festa de Reveillon 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. 730, de 18 de maio de 
2006 e Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro 
de 2007;

Considerando as comemorações decorrentes da 
Festa de Reveillon, entre os dias 31 de dezembro do 
ano corrente ano e dia 01 de janeiro de 2016, bem 
como, visando à orientação e minimização dos 
transtornos à rotina dos cidadãos, esforçando-se 
para o complexo êxito das comemorações 
programadas.

RESOLVE:

Art. 1º. Proibir a circulação de veículos na Rua Direta 
de Jauá a partir da interseção com a Rua Aquarius, e 
Avenida Beira Mar no trecho que se estende até a 
intersecção com a Rua dos Artistas, em virtude de 
sua transformação em cenário para a Festa de 
Reveillon.

Art. 2º. Proibir o estacionamento de veículos em toda 
extensão da Rua Direta de Jauá (Estrada do Coco à 
Avenida Beira Mar), na Avenida Beira Mar (conforme 
sinalização), na Rua dos Artistas, e na Rua Aquarius. 
Para viabilizar a circulação da grande quantidade de 
veículos durante os festejos.

Art. 3º. Alterar o sentido de circulação da Rua dos 
Artistas, transformando-a em via de mão dupla 
durante o período dos festejos, para permitir a 
entrada e saída de moradores que se deslocam para 
a localidade denominada “Jauá das Antigas”.

Art. 4º. O terminal de Transporte Coletivo permanece 
no mesmo local, na área à direita antes da lagoa.

Art. 5º. Determinar o atendimento por parte de 
prestadores de serviços de transporte público em 
regime de plantão 24h ou enquanto durar a demanda 
do serviço.

PÁGINA 24 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº  



Art. 6º. Estabelecer como área destinada ao 
estacionamento de veículos:

I – O estacionamento público localizado atrás do 
Terminal de Transporte Coletivo, na área a direita 
antes da lagoa;

II – Toda extensão da Rua São Francisco.

Art. 7º. Esta portaria entrará em vigor a partir das 06 
horas do dia 31/12/2015(quinta-feira), vigorando até 
as 19hs do dia 03/01/2015 (domingo).

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

PORTARIA 445/2015,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

“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 23 DE 
DEZEMBRO DE 2015.

JOSE HUMBERTO SIMOES LEITE 
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 062/2015 
– COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição de Toners, Cartuchos e Cilindros para 
Impressoras, visando atender as necessidades dos 
Órgãos e unidades da administração municipal de 
Camaçari, realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/12/2015. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0166/2015. 
PREGÃO N.º 062/2015 (Presencial) – COMPEL – 
OBJETO:Registro de preços para aquisição de 
Toners, Cartuchos e Cilindros para Impressoras, 
visando atender as necessidades dos Órgãos e 
unidades da administração municipal de Camaçari, 
realizados pela Administração Municipal de 
Camaçari. LOTE 01, valor unitário de R$. 130,00; 
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LOTE 02, valor unitário de R$. 140,00; LOTE 03, 
valor unitário de R$. 145,00; LOTE 04, valor 
unitário de R$. 235,00; LOTE 12, valor unitário de 
R$. 60,00; LOTE 13 valor unitário de R$. 65,00 e 
LOTE 14 valor unitário de R$. 70,00: 
P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  F G  
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME: DATA 
DA ASSINATURA: 07 de dezembro de 2015. 
LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS – 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
 

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO N.º 190/2015 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE - Objeto: Aquisição de calçado de 
segurança, para atender o Centro de Controle de 
Zoonoses do munícipio de Camaçari-ba. Abertura: 
18/01/2016, às 08:30h. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. 
Aline Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 102/2015 (PRESENCIAL) – COMPEL 
- Objeto:Registro de Preços para aquisição de 
Material de expediente  (grampo para grampeador 
26/6, grampo para grampeador 23/13, grampo para 
grampeador 23/10, grampo pra grampeador 9/14 e 
grampo para grampeador 23/24) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da administração municipal. Abertura: 
20/01/2016 às 08h30min – Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/3621-6776. Priscila Lins dos Santos – 
Pregoeira da COMPEL.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

AO CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato; Nº 
0306/2014; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: O SR. CLEDSON PINHO DA SILVA; 
Do Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o 
contrato de locação em comento, bem assim 
majorar o valor global da contratação com base no 
IGPM/FGV, acumulado desde o inicio da vigência; 
Do Prazo: Fica prorrogado o instrumento do 
Contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do 
dia 17 de outubro de 2015 para viger até o dia 17 de 
outubro de 2016; Do Reajuste: Em razão do 
IGPM/FGV, incidente neste termo aditivo, 
acumulado no período contratual, fica reajustado o 
valor do Contrato, conforme demonstrativo de 
calculo anexo ao presente, que fica fazendo parte 
integrante deste, sendo que o valor original da 
contratação era de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 
reais), passando a ser de R$ 83.724,51 (oitenta e 
três mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta 
e um centavos); Do Preço: Por força do índice 

expresso na Cláusula supra, fica alterado o preço 
contratado, que era de R$ 78.000,00 (setenta e oito 
mil reais), para R$ 83.724,51 (oitenta e três mil, 
setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um 
centavos). Em virtude do reajuste retro, o valor 
mensal da contratação corresponderá a R$ 
6.977,04 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais 
e quatro centavos); Da Ratificação: Em 
consequência deste aditivo, ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições, permanecendo 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
cláusulas e disposições contratuais não modificadas 
neste termo aditivo, que passa a integrar e 
complementar o contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
17/10/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços; Nº 0306/2013; Contratante: 
Município de Camaçari; Contratada: FUNDAÇÃO 
CPQD; Do Objeto: Alterar a Cláusula Quinta (DO 
PRAZO) do Instrumento contratual; Do Prazo: Fica, 
por este instrumento, instituída a prorrogação da 
vigência do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
a contar do dia 27 de novembro de 2015, para viger 
até 27 de novembro de 2016; Do Preço: Em virtude 
de o contrato original, ter por objeto a prestação dos 
serviços indispensáveis a Administração e, por força 
da prorrogação contida na cláusula anterior (DO 
PRAZO) deste termo aditivo, fica mantido sem 
alteração o teor da cláusula Segunda do pacto 
original (DO VALOR). O presente termo aditivo não 
implica alteração do valor originalmente contratado, 
apenas possibilita a consunção do saldo contratual. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo 
do contrato original; Da Ratificação: Em 
consequência deste aditivo, ficam ratificadas em 
todos os seus termos e condições, permanecendo 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
cláusulas e disposições contratuais não modificadas 
neste termo aditivo, que passa a integrar e 
complementar o contrato originário, a fim de que 
juntos produzam um só efeito; Assinatura: 
27/11/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços; Nº 80/2011; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: EMPRESA TELIX 
TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA-
EPP; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira do 
Instrumento original; Da Redução do Valor: Em 
razão da redução de 10%, através do presente 
Termo Aditivo, o valor mensal passará para R$ 
23.054,85 (vinte e três mil, cinquenta e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos); Do Prazo:  Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para o 
encerramento do contrato original permanecerá na 
vigência prevista no termo atual; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as 

PÁGINA 26 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº  



demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e seus Termos Aditivos anteriores, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
01/09/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços; Nº 0155/2011; Contratante: Município 
de Camaçari; Contratada: EMPRESA TELIX 
TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LTDA-
EPP; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira do 
Instrumento original; Da Redução do Valor: Em 
razão da redução de 10%, através do presente 
Termo Aditivo, o valor mensal passará para R$ 
16.751,07 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e 
um reais e sete centavos); Do Prazo:  Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para o 
encerramento do contrato original permanecerá na 
vigência prevista no termo atual; Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e seus Termos Aditivos anteriores, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
01/09/2015; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação; 
Nº 036/2005; Contratante: Município de Camaçari- 
SESAU;  Contratada:  MARIA MENEZES 
COUTINHO OLIVEIRA; Do Objeto: Prorrogar por 
12 (doze) meses o prazo 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 
6 de dezembro de 2015, passando a viger até o dia 6 
de dezembro de 2016; Do Preço:  Em virtude da 
dilação contida neste termo aditivo, mantêm-se 
inalterado os valores atualmente fixados para a 
contratação que são: anual de R$ 12.622,68 (doze 
mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito 
centavos) e mensal R$ 1.051,89 (um mil, cinquenta 
e um reais e oitenta e nove centavos). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no contrato original; 
Da Ratificação: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas 
por este Instrumento; Assinatura: 04/12/2015; 
Washington Luis Silva Coutos – Município.

EXTRATOS STT

TERMO DE PERMISSÃO DE N° 009/2015; 
PERMITENTE: Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari/BA – STT; 
PERMISSIONÁRIA: COOPERATIVA DOS 
MOTORISTAS DE TÁXI ESPECIAL DE CAMAÇARI 
- COOMTEC, pessoa jurídica de direito privado, 
regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
22.956.435/0001-47; OBJETO E FINALIDADE: 

exploração do serviço de transportes público 
limitado ao número total de 23 (vinte e três) vagas, 
na categoria “TÁXI ESPECIAL”, nos termos dos 
artigos 58 a 64 do Decreto Municipal nº. 3.142/99 
com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Municipal nº. 4.860/2010, Decreto Municipal nº. 
5.612, de 17 de janeiro de 2014, assim considerado 
o serviço de transporte de passageiros comuns, 
realizados nos pontos especificados pela 
Permitente para esta finalidade, bem como, o 
transporte de funcionário, passageiro, e/ou 
autorizados pelas Pessoas Jurídicas de Direito 
Privado com a qual a Permissionária venha a firmar 
contrato de prestação de serviço de transporte 
conforme especificação das pessoas e dos trajetos 
no instrumento respectivo e, desde que está última 
caracterize-se por atividade esporádica e 
secundá r i a .  DOS VE ÍCULOS E  SUAS 
CARACTERÍSTICAS: Só será admitido o ingresso 
no serviço de transporte denominado “TÁXI 
ESPECIAL”, frota composta por veículos, nos 
termos do artigo 58 e seguintes do Decreto 
Municipal nº. 3.142, de 20 de abril de 1999, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº. 
4.860, de 06 de abril de 2010 e desde que em 
excelente estado de conservação, sem prejuízo da 
padronização na cor prata e com logotipo próprio da 
Permissionária, conforme modelo previamente 
aprovado, nos termos do artigo 59 do primeiro 
decreto municipal acima mencionado. A operação 
do sistema de exploração do serviço de transporte 
denominado “TÁXI ESPECIAL” é permitida aos 
veículos integrantes da frota da Permissionária, com 
no máximo 02 (dois) anos de fabricação, podendo 
permanecer no sistema após a liberação do alvará 
por até no máximo 05 (cinco) anos; DO PRAZO E DA 
VIGÊNCIA: O presente Termo é outorgado em 
caráter precário, pelo período de 05 (cinco) anos, 
contados a partir da sua assinatura. Esta permissão 
poderá ser modificada ou revogada unilateralmente 
pelo Permitente, a qualquer tempo, não gerando 
direito indenizatório de qualquer natureza; A 
Permissionária a qualquer tempo poderá requerer o 
cancelamento da presente permissão, por meio de 
documento que formalize a intenção, bem como, 
realizando todos os atos necessários às respectivas 
baixas junto ao registro do serviço na sede do poder 
Permitente; DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: 
Os permissionários terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para a apresentação de todos os documentos 
exigidos nos termos do Decreto 3.142/99, conforme 
cartilha do Permissionário, fornecida neste ato, 
parte integrante do presente Termo, sob pena de 
cassação da Permissão; Assinatura: 18/12/2015; 
José  Humber to  S imões  Le i t e ,  D i r e to r  

PÁGINA 27PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XIII 651 - de 19 a 25 de Dezembro de 2015 -  - Nº 



Superintendente da STT.
__

______________________________
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO - STT

JOSE HUMBERTO SIMÕES LEITE
Diretor Superintendente

EXTRATOS LIMPEC

COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
017/2015. A LIMPEC comunica aos interessados no 
Pregão Presencial nº 017/2015, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada no 
fornecimento de refeições, que a licitação em 
epígrafe fora DESERTA. Sérgio Moura – Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 026/2015, 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 2710/2015. 
OBJETO: Execução dos serviços de Engenharia 
re ferente  ao  Levantamento  Topográ f ico  
Georreferenciado Planialtimétrico do Aterro Sanitário 
Integrado de Camaçari-Bahia. CONTRATADA: 
GEOSEG ENGENHARIA (ANA CLÁUDIA PEREIRA 
SANT'ANA SERVIÇOS EPP). VALOR GLOBAL: R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 
10/12/2015 a 09/03/2016. ASSINATURA:  
10/12/2015. Luiz Carlos de Macedo – Diretor 
Presidente.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
001/2015, Locação de veículos e máquinas 
pesadas. CONTRATADA: SIMÕES FILHO 
SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 
03 (três) meses, nos termos da Cláusula Sétima do 
Contrato Base, consoante Art. 57, Inciso II, da Lei nº 
8.666/93. Em virtude da prorrogação no presente 
termo aditivo, o valor global proporcional e sem 
reajuste estipulado para o referido instrumento é de 
R$ 908.703,00 (novecentos e oito mil e setecentos e 
três reais). VIGÊNCIA: de 02/01/2016 a 01/04/2016. 
Assinatura: 15/12/2015 – Luiz Carlos de Macedo – 
Diretor Presidente.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
021/2015, Prestação de serviços de Incineração. 
CONTRATADA:  STERICYCLE GESTÃO 
AMBIENTAL LTDA OBJETO: Prorrogação do prazo 
contratual por mais 60 (sessenta) dias, nos termos 
da Cláusula Sétima do Contrato Base, consoante 
Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. Em virtude da 
prorrogação no presente termo aditivo, permanece o 
valor unitário é de R$ 2,42 (dois reais e quarenta e 
dois centavos) por kg de resíduo incinerando, e fica 
estipulado para o referido instrumento o valor global 
proporcional e sem reajuste de R$ 65.340,00 
(sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta reais).  

VIGÊNCIA: de 14/12/2015 a 12/02/2016. 
Assinatura: 14/12/2015 – Luiz Carlos de Macedo – 
Diretor Presidente.

TERMO DE DISPENSA  Nº .  2705/2015;  
CONTRATADA: MS MÁQUINAS COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-EPP OBJETO: 
Aquisição de 02 (dois) Aparelhos Scanner de mesa 
para digitalização dos documentos da LIMPEC para 
encaminhamento ao TCM-BA. VALOR GLOBAL: 
R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais 
e cinquenta centavos) Fundamentada no Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
Homologação: 04/12/2015. Luiz Carlos de Macêdo – 
Diretor Presidente

TERMO DE DISPENSA  Nº .  2706/2015;  
CONTRATADA:  CENTAURO GRÁFICA E 
EDITORA LTDA OBJETO: Aquisição de 3.000 (três) 
mil formulários contra-cheques personalizados 
LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 3.780,00 (três mil, 
setecentos e oitenta reais) Fundamentada no Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
Homologação: 04/12/2015. Luiz Carlos de Macêdo – 
Diretor Presidente.

TERMO DE D ISPENSA  N º . 2707 /2015 ;  
CONTRATADA: ANTONIO CUNHA OLIVEIRA - ME 
OBJETO: Prestação de Serviços referente ao 
cálculo no processo trabalhista de Aderbal Lima dos 
Santos. VALOR GLOBAL: R$ 788,00 (setecentos e 
oitenta e oito reais); Fundamentada no Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
Homologação: 07/12/2015. Luiz Carlos de Macêdo – 
Diretor Presidente
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Ademar Delgado das Chagas

José Marcelino de Jesus Filho


