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Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1267/2013
DE 22 DE JULHO DE 2013     

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar operação de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, oferecer garantias e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições,

Faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 
contratar e garantir operação de crédito com a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, destinada ao financiamento para 
execução de obras e serviços de pavimentação e 
qualificação de vias urbanas, denominado “Mobilidade 
Integrada 1ª etapa”, ação integrante do PAC 2, dentro do 
Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade 
Urbana – PRÓ-TRANSPORTE, e que tem por objetivo 
intervenções de mobilidade integrada na área central e em 
rotas de transporte urbano do Município de Camaçari, em 
conformidade com as regras estipuladas pelas normas 
pertinentes e pelo disposto nesta Lei.

Art. 2º - As operações de crédito referido no 
artigo anterior serão subordinadas às seguintes condições:

a) O valor do credito: R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais);

b) Encargos de Inadimplência: Juros de mora 
de 1% ao mês e juros;

c) Fonte/Origem dos recursos: 180 – DEP DO 
FGTS;

d) Atualização Monetária: Igual à da atualização das 
contas do FGTS;

e) Taxa de Juros efetiva: 6,00% (seis por cento) ao 
ano;

f) Prazo Total: 268 (duzentos e sessenta e oito) 
meses;

g) Prazo de carência: 28 (vinte e oito) meses;
h) Prazo de Amortização: 240 (duzentos e quarenta) 

meses;
i) O pr inc ipal  da dív ida decorrente do 

financiamento, sem prejuízo do pagamento de 
juros, será pago, durante o prazo de amortização, 
em parcelas mensais e sucessivas, calculadas 

pelo Sistema de Amortizações da tabela Price;
j) Pagamento de juros mensais durante a carência;

o           Art. 3  - Fica ainda o Município autorizado a 
oferecer, por todo o tempo de vigência da operação de 
crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e 
irretratável:

I - como meio de pagamento do crédito 
concedido, as receitas de transferências do Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua 
titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição 
Federal;

                       II - como garantia do pagamento do crédito 
concedido, as receitas provenientes do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, 
b da Constituição Federal.

         Parágrafo Único – As receitas indicadas nos 
incisos anteriores serão alteradas, em caso de extinção, 
pelas receitas que vierem a ser estabelecidas 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  e m  s u a  s u b s t i t u i ç ã o ,  
independentemente de nova autorização.

                    Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo fica 
autorizado a constituir a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 
em mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e 
irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas nos incisos I e II do 
artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a CAIXA 
ECONÕMICA FEDERAL utilizar esses recursos no 
pagamento do que lhe for devido por força da operação de 
crédito de que trata esta Lei.

§1º - As receitas de que trata o inciso I do 
artigo anterior serão exigidas nos vencimentos das 
obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizada a requerer as 
transferências dos referidos recursos para quitação dos 
débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.

§ 2º - Em se tratando do recebimento dos 
recursos referidos no inciso II do artigo anterior, os poderes 
mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de 
inadimplemento do Município e se restringem às parcelas 
vencidas e não pagas da dívida.

                       Art. 5º - O Poder Executivo encaminhará à 
Câmara Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da contratação da operação de crédito autorizada por esta 
Lei, cópia do respectivo instrumento contratual.
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                      Art. 6º - Os orçamentos municipais 
consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às 
amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º 
desta Lei.

Art. 7º - Fica o Chefe do Executivo 
autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento, se 
necessários, destinados ao pagamento das obrigações 
decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, 
e que se vençam neste exercício, bem como para assegurar 
a participação de recursos próprios nas inversões 
necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir 
crédito especial no valor total, em caso de inexistência de 
dotações orçamentárias próprias para assegurar a 
realização do programa autorizado nesta Lei, podendo 
promover quaisquer modificações orçamentárias 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

                       Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE JULHO DE  2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

 LEI Nº 1268/2013
DE 24 DE JULHO DE 2013

“Dispõe sobre a Gratuidade às Pessoas 
Com Deficiência, no Sistema de Transporte 
Público Coletivo do Município de Camaçari 
e dá outras providências.”

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica assegurada às Pessoas Com 
Deficiência, comprovadamente carentes, a gratuidade no 
sistema de Transporte Público Coletivo do Município de 
Camaçari.

§ 1º - Para fins do disposto na presente Lei, 
considerar-se-á Pessoas Com Deficiência aquelas que 
possuem impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, as quais com interação de 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na Sociedade, em igualdade de condições com as 
demais pessoas, sem prejuízo da aplicação do quanto 
disposto nos termos do Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999 e alterações posteriores que 
regulamentou a Lei Federal nº. 7.853, de 24 de outubro de 
1989.

§ 2º - A deficiência deverá ser comprovada por 
meio de laudo médico a ser expedido por Equipe 
Multiprofissional, composta, por médicos devidamente 

cadastrados no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo, pelo 
menos um destes, especialista na patologia do requerente.

§ 3º - A concessão da gratuidade dependerá de 
prévio cadastramento da Pessoa Com Deficiência na 
Secretaria de Desenvolvimento a Assistência Social - 
SEDES, ou outra Secretaria que venha a substituí-la, nos 
termos, prazo, condições e forma a ser por ela estabelecida.

Art. 2º. – O direito à gratuidade referida no 
caput do presente artigo estender-se-á ao acompanhante do 
beneficiário, desde que a necessidade do acompanhamento 
seja atestada por laudo elaborado, preferencialmente, por 
médico do Sistema Único de Saúde – SUS.

Parágrafo único - O acompanhante somente 
terá direito à gratuidade quando estiver em auxílio à Pessoa 
Com Deficiência.

Art. 3º. - Considerar-se-á carente, para fins do 
disposto na presente Lei, a Pessoa Com Deficiência que 
possui renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 01 
(um) salário mínimo fixado.

§ 1º - Deverá ainda o requerente da gratuidade, 
firmar declaração de que atende ao disposto no caput do 
presente artigo, nos termos da Lei Federal nº. 7.115, de 29 
de agosto de 1983, a qual será validada por um assistente 
social devidamente cadastrado no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS e, na ausência deste, por outro 
órgão ou setor da Administração Pública desde que 
p r e v i a m e n t e  a u t o r i z a d a  p e l a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Social – SEDES.

§ 2º - A emissão de falsa declaração de renda 
familiar sujeitará o declarante às sanções legais previstas, 
bem como, à perda do benefício, desde que comprovada a 
sua má fé.

§ 3º - O recebimento do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social – BPC é suficiente para 
fins de comprovação da situação de carência da Pessoa 
Com Deficiência.

Art. 4º. - O gozo da gratuidade prevista na 
presente Lei se dará por meio da emissão gratuita da carteira 
de “Passe Livre”, assim considerado o documento de 
identificação próprio, fornecido à Pessoa Com Deficiência 
quando preenchidos os requisitos previamente 
estabelecidos, devendo o mesmo comunicar-se com o 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Município de 
forma a não obstaculizar a fruição da gratuidade.

§ 1º - Na carteira de Passe Livre da Pessoa 
Com Deficiência com necessidade de acompanhamento, 
constará a expressão “Com Acompanhante” de forma 
destacada e visível, sendo o acesso ao acompanhante 
condicionado à apresentação por este de documento oficial 
de identificação civil com foto.

 
§ 2º - A carteira de Passe Livre terá o prazo de 

validade de 03 (três) anos, podendo ser renovada 
sucessivas vezes, por igual período, desde que mantidas as 
condições e critérios fixados na presente Lei.

§ 3º - Sem prejuízo do disposto no § 2º, fica 
desde já autorizada a realização de recadastramento anual 
para fins de revalidação eletrônica do sistema de emissão de 
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Passe Livre.

Art. 5º. - A cobrança de tarifa ou qualquer 
complementação ao beneficiário da gratuidade ou seu 
acompanhante, sujeitará o infrator cumulativamente ao 
pagamento de multa pecuniária no valor correspondente a 
300 (trezentas) Unidades Fiscais do Município - UFM 
vigente à época da infração e suspensão das suas 
atividades pelo período de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - A repetição da prática 
descrita no caput do presente artigo será considerada 
reincidência e elevará a aplicação das penalidades 
previstas no caput deste artigo em dobro, sem prejuízo de 
outras legalmente previstas.

Art. 6º. - Os passes livres emitidos 
anteriormente à edição desta Lei terão validade até que se 
proceda à substituição dos cartões atuais pelo novo modelo.

Parágrafo único - A infração ao disposto no 
caput do presente art igo sujei tará o infrator 
cumulativamente ao pagamento de multa pecuniária no 
valor correspondente a 300 (trezentas) Unidades Fiscais do 
Município - UFM vigente à época da infração e suspensão 
das suas atividades pelo período de 15 (quinze) dias e, na 
hipótese de reincidência, a aplicação das penalidades se 
dará em dobro do anteriormente previsto.

Art. 7º. – Do deferimento ou indeferimento do 
benefício da gratuidade da passagem no Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Município de Camaçari, bem 
como das demais disposições previstas na presente Lei, 
caberá pedido de revisão, a ser interposto pela parte 
interessada, no prazo de 20 dias, a contar da ciência da 
decisão, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES.

§ 1º - Os recursos ao deferimento do benefício 
previsto na presente Lei, não terão efeito suspensivo, 
devendo ser emitido o Passe Livre do beneficiário até 
decisão final.

Art. 8º. – As despesas com a execução do 
quanto disposto na presente norma correrão por conta das 
dotações orçamentárias específicas.

Parágrafo único - As receitas auferidas com a 
aplicação das penalidades previstas nos artigos 5º. e 6º, 
serão destinadas à Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES, para aplicação exclusiva às atividades e ações cujo 
público alvo sejam as Pessoas Com Deficiência.

Art. 9º. - A presente Lei será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogando-se todas as disposições 
anteriores que lhes forem contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE  2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº. 1269/2013
DE 24 DE JULHO DE 2013

“Disciplina o regime de adiantamento para a 

execução de despesas de pequeno valor da 

Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público – STT do município de Camaçari e 

dá outras providências”.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C Í P I O  D E  

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. - Fica instituído na Superintendência de 

Trânsito e Transporte Público – STT do município de 

Camaçari, Autarquia Municipal criada nos termos da Lei 

Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006, o pagamento de 

despesas pelo regime de adiantamento.

Parágrafo único -  O regime de adiantamento 

é aplicável aos casos de despesas expressamente previstos 

no art. 5º da presente Lei, e consiste na entrega de 

numerário ao Servidor, sempre precedido de empenho na 

dotação própria, para o fim de realizar despesas que não 

possam subordinar-se ao processo normal de execução, 

nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº. 4.320, de 

17 de março de 1964; § Único, do art. 60, da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 e da Resolução TCM-BA nº. 

1.197, de 30 de março de 2006 do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia.

Art. 2º. – Caberá ao titular da Superintendência 

de Trânsito e Transporte Público designar, através de 

Portaria 01 (um) Servidor ao qual caberá a responsabilidade 

pelo adiantamento concedido. 

§ 1º - Fica desde já vedada a concessão de 

adiantamento para a execução de despesas de pequeno 

valor ao Servidor:
I. em alcance;
II. responsável por adiantamento ainda não 

comprovados;
III. que esteja respondendo a Processo 
Administrativo Disciplinar ou Ação Judicial de 
Improbidade Administrativa.

§ 2º - Será considerado em alcance o Servidor 
responsável pelo adiantamento, que não observar os prazos 
estabelecidos na presente Lei ou tiver como irregular a 
comprovação da sua aplicação, hipótese na qual a 
escrituração da despesa será anulada e será instaurado 
inquérito administrativo para apuração de responsabilidade.
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Art. 3º. – Só poderá ser realizado 01 (um) 

adiantamento, por período de 30 (trinta dias), limitado este 

ao valor de R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais).

§ 1º - Fica desde já expressamente vedada a 

execução de despesas de pequeno valor superior a R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) com o mesmo credor ou 

tipo de despesa, por mês.

§ 2º - A soma anual do disposto no “caput” do 

presente artigo não poderá ultrapassar os limites fixados 

nos alínea "a", do inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº. 

8.666/1993.

Art. 4º. - O regime de adiantamento para 

execução de despesas de pequeno valor só será admitido 

exclusivamente para atender às despesas a seguir 

especificadas, respeitando-se os limites estabelecidos no 

art. 3º desta Lei: 

§ 1º - Consideram-se despesas de pequeno 

valor assim entendidas as de qualquer natureza, que se 

situem dentre aquelas citadas abaixo e sejam comprovadas 

através de documento fiscal, ou outro comprovante hábil:

I. com material de consumo;

II. com serviços de terceiros;

III. com transportes em geral;

IV. judicial;

V. com representação eventual;

VI. que tenha de ser efetuada em lugar distante 

da sede da Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público, ou em outro Município;

VII. pequenas e de pronto pagamento;

VIII. com veículos que prestam serviços 

essenciais.

§ 2º - Consideram-se pequenas despesas de 

pronto pagamento, para efeito do inciso VII, do parágrafo 

anterior, as que se realizarem com:

I. selos postais, telegramas, pequenos 

carretos, transportes urbanos, pequenos consertos, 

pequenos cerimônias;

II. encadernações avulsas e artigos de 

escritório, de desenho, impressos e papelaria, em 

quantidade restrita, para uso ou consumo imediato, desde 

que indisponíveis no almoxarifado;

III. aquisição de produtos farmacêuticos ou de 

laboratório, para uso imediato e emergencial, em 

quantidade restrita;

IV. aquelas resultante de diligências policiais, 

judiciárias ou sindicâncias administrativas ou fiscais em 

operações especiais, desde que devidamente justificadas;

V. com refeição e, alimentação, quando as 

circunstâncias não permitirem o regime comum de 

fornecimento;

VI. outra qualquer, de pequeno vulto e de 
necessidade imediata, desde que devidamente justificada.

Art. 5º. - A concessão do adiantamento estará 

sujeita às normas comuns de empenho, liquidação e 

pagamento da despesa.

§ 1º - O adiantamento não poderá ser aplicado 

em elemento de despesa diferente daquele para o qual foi 

autorizado.

§ 2º - Fica vedada a utilização de adiantamento 

para fins de despesas de capital. 

Art. 6º. – A entrega do numerário deverá ser 

feita mediante depósito em conta corrente do servidor 

designado pelo Diretor Superintendente, nos termos 

previstos no art. 2° desta Lei, aberta exclusivamente para 

este fim em instituição bancária da rede oficial.

Art. 7º. – O prazo para aplicação do valor 

recebido será de até 60 (sessenta) dias, contados da data de 

seu recebimento pelo Servidor designado, não podendo o 

responsável se ausentar por férias ou licença, salvo licença 

médica, sem haver prestado contas do adiantamento, nem 

passá-lo de um exercício para o outro. 

§ 1º - É vedada e transferência de 
responsabilidade outorgada ao Servidor designado nos 
termos do art. 2° desta Lei, exceto na hipótese de 
impossibilidade deste, em virtude de licença médica 
devidamente comprovada, não poder realizá-la 
pessoalmente, oportunidade na qual será designado outro 
Servidor, de igual categoria do substituído, por ato próprio do 
titular da Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

§ 2º - Na hipótese do responsável pelo 
adiantamento desligar-se do serviço público, a prestação de 
contas da utilização dos numerários recebidos deverá ser 
efetuada dentro de 03 (três) dias contados da sua 
exoneração ou demissão.

Art. 8º. – A comprovação da utilização dos 

numerários entregues ao Servidor responsável para a 

execução de despesas de pequeno valor, previstas na 

presente Lei, deverá obedecer aos Atos Normativos 

específicos para regime de adiantamento, editados pelo 
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Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - 

TCM-BA, em especial a Resolução TCM/Ba. N° 1197/06, ou 

outra que venha a substituí-la, sem prejuízo de outros 

aplicáveis.

Art. 9º - Os valores expressos nesta Lei 

poderão ser corrigidos monetariamente por índices oficiais, 

através de ato próprio do titular da Superintendência de 

Trânsito e Transporte Público de Camaçari- Bahia.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE  2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1270/2013
DE 24 DE JULHO DE 2013

“Institui a Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – GCET aos 
Servidores Efetivos da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari e dá outras 
providências.”

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. – Fica instituída a Gratificação por 
Condições Especiais de Trabalho – GCET, a qual é uma 
vantagem de caráter transitório, concedida a Servidor 
ocupante de Cargo de Provimento Efetivo, lotados na 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari, exclusivamente quando da 
prestação de serviços em eventos de repercussão local, 
cujo volume de público ou condições do evento e da 
localidade requeira presença de parte considerável do 
Efetivo de Serviço, assim considerada a prestação de 
serviço em quantidade igual ou superior a 80% (oitenta por 
cento) do quadro funcional da STT.

Art. 2º. - Para os fins do disposto na presente 
Lei, os eventos com repercussão local são:

I – Carnaval;
II – Festa de São Francisco de Assis (Lavagem 
do Povoado de Arembepe);
III – Camaforró;
IV – Dia da Independência do Brasil (07 de 

Setembro);
V – Aniversário da Cidade (dia 28 de setembro); 
VI – Comemorações Natalinas (dias 24 e 25 de 

Dezembro);
VII – Comemorações do Encerramento do Ano 
(dias 31 de dezembro e dia 1º, de janeiro);
VIII – Camafolia.

Parágrafo Único – Excepcionalmente, fica 
autorizado o pagamento da Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – GCET, quando da ocorrência de 
eventos cujas características e peculiaridades requeiram a 
contraprestação da sua concessão, assim reconhecido por 
ato do Diretor Superintendente da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, devidamente 
embasado por parecer técnico comprobatório da 
necessidade de disponibilização do quadro de pessoal 
efetivo indicado nos termos do art. 1º da presente Lei.

Art. 3º. – A Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – GCET será paga a razão de 15% 
(quinze) por cento sobre o vencimento base dos Servidores, 
por dia de evento, com jornada de 12 horas de trabalho.

§ 1º - Ficará a cargo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT a elaboração das 
escalas de trabalho de forma a contemplar as jornadas e os 
turnos de trabalho dos Servidores nos eventos aqui 
indicados, bem como preservar para que haja 
proporcionalidade quanto à carga horária laborada no 
período, considerando-se como um dia de evento a jornada 
previamente fixada na escala de trabalho.

§ 2º - Na hipótese de Servidores que 
convocados, laborarem em carga horária inferior à jornada 
de trabalho prevista no caput deste artigo, este receberá o 
pagamento da GCET proporcionalmente à jornada 
laborada.

Art. 4º. – O valor pago a título de Gratificação 
por Condições Especiais de Trabalho – GCET não se 
incorpora ao vencimento do Servidor nem gera direito 
subjetivo à continuidade de sua percepção fora dos casos 
previstos nesta Lei.

Art. 5º. – Não será devida a Gratificação por 
Condições Especiais de Trabalho - GCET, quando 
decretado ponto facultativo pelo Poder Público Executivo 
Local, exceto quando este coincidir com os eventos 
expressamente previstos no art. 2º desta Lei.

Art. 6º. – O pagamento da Gratificação por 
Condições Especiais de Trabalho – GCET, não exclui o 
direito ao pagamento da gratificação prevista nos termos do 
inciso IV, do art. 71 c/c art. 78, ambos da Lei nº. 407, de 30 de 
agosto de 1998 (Estatuto dos Servidores do Município).

Art. 7º. – Fica desde já o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a promover as alterações 
orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento 
desta Lei.

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 20 de 
junho de 2013, revogadas as disposições anteriores em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE  2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO
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LEI Nº 1271/2013
DE  24 DE JULHO DE 2013

o. “Altera a Lei n 730, de 18 de maio de 2006, Lei 
nº. 758, de 31 de outubro de 2006, Lei nº. 774, 

o. de 22 de janeiro de 2007, Lei n 807, de 24 de 
julho de 2007, Lei nº. 1143, de 18 de março de 
2011 e a Lei n°. 1144, de 18 de março de 2011, 
Reorganiza a Estrutura Administrativa da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público - STT e dá outras providências.”

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA INDIRETA

A r t .  1 º .  –  C r i a  n o s  Q u a d r o s  d e  
Assessoramento Superior da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público – STT, órgão da Administração Pública 
Indireta, os seguintes cargos: 

01 (um) cargo de Assessor Especial de 
Relações Inter-Institucionais, Símbolo GAE-I;
01 (um) cargo de Controlador Interno, Símbolo 
GES – IB; 
02  (dois)  cargos de Assistente de 
Controladoria, Símbolo GES – II;
01 (um) cargo de Secretário Executivo III, 
Símbolo GAS – V.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA INDIRETA

Art. 2º. – Altera o Quadro de Cargos de 
Assessoramento Superior da Administração Direta, criados 
pelo art. 3° e Anexo I, da Lei nº. 730/2006, alterada pela Lei 
Municipal nº. 774/2007, excluir 01 (um) cargo de Membros 
de JARI, Símbolo GES-IV e criar 01 (um) cargo de 
Secretário Executivo de JARI, Símbolo GAS-V

Art. 3º. – Altera o art. 11, da Lei Municipal nº. 
758, de 31 de outubro de 2007, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 11 – Aos membros de JARI será devido, a 
título de remuneração de presença, o 
pagamento de “jeton” no valor correspondente 
a R$ 80,00 (oitenta) reais para o Presidente e 
R$ 70,00 (setenta) reais, para os demais 
membros com direito à voto, por sessão, 
limitadas a 8 (oito cessões) por mês.

§ 1º - Os valores fixados nos caput do presente 
artigo serão corrigidos na mesma época e de 

acordo com os índices de revisão geral 
estabelecidos para os servidores municipais.

§ 2º - O “jeton” de que trata este artigo não será 
incorporado ao vencimento dos servidores, 
para nenhum efeito legal.

§ 3º - Não fará jus ao pagamento do “jeton” 
criado nos termos do “caput” do presente artigo 
o ocupante do cargo de Secretário Executivo 
de JARI;

§ 4º - O pagamento do “jeton” poderá ser 
suspenso em razão da necessidade de 
contingenciamento financeiro mediante ato 
próprio do Chefe do Poder Executivo.”

Art. 4º. – O cargo de Diretor Superintendente 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari equipara-se em autonomia e 
remuneração ao cargo de Secretário Municipal, ficando 
alterado o quanto disposto no art. 35, da Lei nº 730, de 18 de 
maio de 2006.

Art. 5º. – O cargo de Chefe de Gabinete da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari equipara-se em autonomia e 
remuneração ao cargo de Subsecretário, Símbolo GES – IA, 
consoante o disposto nos termos do art. 35, da Lei nº. 730, 
de 18 de maio de 2006.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 6º. – Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias:

I – a revisão do Regimento Interno da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT e 
outros instrumentos regulamentares, para adequação às 
alterações estruturais decorrentes da presente Lei;

II – a expedir o estatuto, regimentos e outros 
instrumentos regimentares das entidades criadas por esta 
Lei.

Art. 7º. – O Chefe do Poder Executivo 
promoverá a consolidação de todas as normas que tratam 
da Organização Administrativa da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.

Art. 8º. – Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover as alterações orçamentárias que se fizerem 
necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 9º. – Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições anteriores e a ela 
contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE  2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

PÁGINA 06-  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  525 - de 20 a 26 de Julho de 2013 - 



ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS CARGOS ALTERADOS NO ÂMBITO 
DO QUADRO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

ANEXO II

DESCRIÇÃO DOS CARGOS CRIADOS NO ÂMBITO DO 
QUADRO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

LEI Nº 1272/2013
DE 24 DE JULHO DE 2013

“Institui a Jornada Especial de Trabalho em 
Regime de Turnos Ininterruptos de 
Revezamento 12x36 com compensação de 
jornada dos Servidores Efetivos da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do Município de Camaçari e 
dá outras providências”.

O  P R E F E I TO  D O  M U N I C I P I O  D E  
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído no âmbito da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT a 
jornada especial de trabalho em regime de turnos 
ininterruptos de revezamento 12x36, com compensação de 
jornada, mediante escalas de trabalho.

§ 1º - O regime de revezamento de que trata o 
caput deste artigo consiste na realização de jornadas de 12 
horas de trabalho, seguidas de um período de descanso de 
36 horas, realizados de forma contínua e ininterrupta, 
englobando-se, no período de 36 horas de descanso, o 
repouso semanal remunerado, a compensação dos feriados 
eventualmente trabalhados na escala de revezamento 
assim como a compensação das horas de trabalho que 
excederem 08 (oito) horas diárias.

§ 2º - Aos servidores que laborarem em escala 
de 12x36 horas, será concedido, durante a jornada de 12 
(doze) horas de trabalho, um intervalo de 1h (uma) hora para 
refeição e repouso. 

Art. 2º – A organização da escala de 
revezamento ficará a cargo da Superintendência de Trânsito 

e Transporte Público, por meio de suas respectivas 
Diretorias, devendo ser ratif icada pelo Diretor 
Superintendente.

Art. 3º – Em regime de jornada especial de 
trabalho, o servidor ficará sujeito ao cumprimento de 
plantões extras ou excepcionais, estabelecidos através de 
escalas instituídas, nos termos do artigo 2º da presente.

Art. 4º – O trabalho realizado aos sábados, 
domingos ou feriados dentro da escala de revezamento será 
considerado dia normal de trabalho, não sendo remunerado 
como trabalho extraordinário.

Art. 5º – As horas de trabalho que excederem 
40 (quarenta) horas em uma semana serão compensadas 
nas semanas em que a jornada for inferior a 40 (quarenta) 
horas.

Art. 6º – Serão consideradas horas 
extraordinárias aquelas que excederem 200 (duzentas) 
horas mensais as quais serão remuneradas com os 
seguintes adicionais:

 
I – 50% (cinquenta por cento) quando prestado 
de segunda a sábado. 
II – 100% (cem por cento) aos domingos e 
feriados.

Art. 7º – O servidor que faltar sem justificativa 
no dia em que estiver escalado, perderá a remuneração do 
dia correspondente à falta, bem como a remuneração 
correspondente ao descanso semanal remunerado.

Art. 8º – Fica autorizada a realização de 
permuta entre os servidores da STT, desde que 
expressamente autorizado pela Diretoria à qual o servidor 
estiver vinculado.

§ 1º - O requerimento da permuta deverá ser 
apresentado à Diretoria à qual o servidor estiver vinculado 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
data em que os servidores pretendam realizar a troca.    

§ 2º - Ao peticionar a permuta, os servidores 
interessados deverão indicar os dias pretendidos para as 
trocas, que só poderão ser deferidas se as substituições 
entre os servidores interessados ficarem previstas para 
ocorrer dentro do mesmo mês.

§ 3º - O indeferimento da permuta deverá ser 
fundamentado e informado aos servidores envolvidos com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data 
em que os servidores pretendam realizar a permuta.    

Art. 9° – As permutas por ajuste entre os 
servidores realizadas diversamente da forma estabelecida 
nesta Lei, implicará em falta ao servidor que, escalado, não 
comparecer ao trabalho.

Art. 10 – A permuta por si só não gera o 
pagamento de horas extras se o servidor que aceitou 
realizar a troca extrapolar sua jornada semanal de trabalho.

Art. 11 – As despesas decorrentes da 
execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari/Ba.
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Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE JULHO DE  2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº. 5407/2013
DE  25  DE  JULHO  DE 2013

Substitui membro da Comissão de Avaliação 
nomeada pelo Decreto nº 5386/2013, de 03 de 
maio de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do art. 10 da Lei Municipal nº 
749, de 31 de agosto de 2006,

D E C R E T A

Art. 1º - Substitui o membro da Comissão 
de Avaliação nomeado pelo Decreto nº 5386/2013, no 
seguinte termo:

I - Fica nomeado o Sr. EMANUEL CARVALHO 
SOARES, gerente, matrícula 039190-4, 
indicado pelo Chefe do Poder Executivo, em 
substituição a ARMANDO JOSÉ DOS 
SANTOS.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário em especial ao Decreto nº5386/2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 
PREFEITO 

DECRETO Nº 5408/2013 
DE 25 DE JULHO DE 2013

Autoriza, com base nos termos contidos no 
Processo Administrativo n° 13.260/2013, a 
titular da Secretaria da Administração a 
proceder à abertura do processo seletivo 
simplificado, pelo regime especial de direito 
administrativo – REDA, para seleção de 
candidatos para preenchimento de funções 
públicas da Secretaria da Educação, do 
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Município de Camaçari e nomeia os membros 
da Comissão de Processo Selet ivo 
Simplificado. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em específico 
as previstas no inciso IX, do artigo 37, da Constituição 
Federal, na Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei 
Municipal nº 683/2005 e alterações posteriores e, 

Considerando a necessidade de contratação de pessoal, 
por tempo determinado, para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, para 
substituição temporária de professores da Rede Municipal 
de Ensino que pediram exoneração, redução de carga 
horária bem como em substituição de servidores que estão 
se aposentando, enquanto não for realizado novo concurso 
para atender as demandas da Secretaria Municipal da 
Fazenda, do município de Camaçari;

Considerando que a realização do aludido processo 
seletivo simplificado, pelo regime especial de direito 
administrativo – REDA viabilizará a concessão de licenças-
prêmio.

DECRETA

Art. 1º - Fica o titular da Secretaria da Administração 
autorizado a promover, em caráter emergencial, os atos 
necessários para a seleção de candidatos, através de 
processo seletivo simplificado, pelo regime especial de 
direito administrativo – REDA, para seleção dos seguintes 
cargos e suas respectivas cargas horárias:

I) Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais ------
-- 60 servidores -------- 20 horas;

II) Professor de Língua Portuguesa -------------------------
-- 30 servidores -------- 20 horas;

III) Professor de Matemática ----------------------------------
-- 20 servidores -------- 20 horas;

IV) Professor de Geografia -------------------------------------
-- 10 servidores -------- 20 horas;

V) Professor de História ----------------------------------------
-- 08 servidores -------- 20 horas;

VI) Professor de Educação Artística -------------------------
-- 15 servidores -------- 20 horas;

VII)  Professor de Ciências --------------------------------------
-- 20 servidores -------- 20 horas;

VIII) Professor de Inglês -----------------------------------------  
10 servidores -------- 20 horas;

IX) Professor de Educação Física ----------------------------
-- 06 servidores -------- 20 horas;

Art. 2º - Todos os dados e informações necessárias à 
realização do referido processo deverão ser fornecidos à 
Secretaria da Administração, de acordo com os prazos e 
condições requeridas, atendidas as exigências 
estabelecidas no art. 9º da Lei nº 683/2005.

Parágrafo único - Para todos os fins do presente Decreto, 
são correspondentes entre si as siglas e as definições por 
extenso abaixo indicadas:

I) PSS – Processo Seletivo Simplificado;
II) CPSS – Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado;
III) SECAD – Secretaria Municipal da Administração;

DECRETOS



IV) SEDUC– Secretaria Municipal da Educação.

Art. 3º - Fica constituída no âmbito da SECAD a Comissão 
responsável pela realização do PSS, que passa a ter a 
seguinte composição:

I) Eunice Oliveira dos Santos Cavalcante Carneiro, 
cad. 2782-4 – SECAD;

II) Wadna Cheile Melo Aragão, cad. 60611-5 – SECAD;
III) Clemilda da Silva Menezes, cad. 62971-5 – SECAD;

Parágrafo Único – A Comissão de que trata o caput deste 
artigo será presidida pela Servidora Eunice Oliveira dos 
Santos Cavalcante Carneiro, cad. 2782-4 – SECAD.

Art. 4º - Os membros da CPSS de que trata esta norma 
exercerão suas atividades com estrita observância do 
quanto estabelecido na Lei nº 683/2005 e alterações 
posteriores.

Art. 5º - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias da data da publicação deste ato, para o cumprimento da 
presente determinação.

Art. 6° - Fica, ainda, determinado aos titulares da Secretaria 
de Administração e Secretaria de Educação para que em um 
prazo máximo de 90 dias iniciem os estudos para 
elaboração do edital com vistas a realização de concurso 
público, em um prazo não superior a 15 meses, para 
preenchimento das vagas por ventura existentes, e que 
atendam as necessidades da Secretaria de Educação, 
respeitados os limites previstos em Lei e no Orçamento 
Municipal.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI,  EM 25 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
   SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 5409/2013
DE 25  DE JULHO DE 2013

“Altera o Decreto nº. 5368, de 26 de Março de 
2013 que nomeia os membros da Junta 
Administrativa de Recursos a Infrações – JARI 
da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em especial 
com fulcro na no art. 10 da Lei Municipal nº. 758, de 31 de 
outubro de 2006, combinado com o § único do art. 3º., do 

IV) Juipurema Alessandro Sarraf Sandes, cad. 8670-5 – 
SEDUC; e;

V) Marcia Rejane Bezerra De Souza Vivas, cad. 5659-
5 – SEDUC.

Decreto nº. 4372, de 05 de março de 2007, e inciso II, do art. 
3º., do Decreto Municipal nº. 4521, de 5 de outubro de 2007;

Considerando o disposto nos termos do § 2º., do art. 3º., do 
Regimento Interno da JARI Decreto Municipal nº. 
4372/2007, bem como o disposto nos itens 7.1. e 7.2., 
ambos do Anexo à Resolução do CONTRAN nº. 357/2010;

Considerando a nomeação de membros da JARI nos 
termos do Decreto Municipal nº. 5368/2013;

Considerando a exoneração do Suplente do Presidente da 
JARI, conforme Portaria de Exoneração STT nº. 084/2013;

D E C R E T A

Art.  1º -  Subst i tui  a suplência do 
Representante servidor do órgão que impôs a penalidade, 
prevista no inciso I, do art. 1º, do Decreto Municipal nº. 
5368/2013, o que se faz nos seguintes termos:

I – O suplente HEITOR WALDECK DE AZEVEDO FILHO, é 
substituído pela suplente ANA CLAUDIA DANTAS 
FONTES.

Art. 2º - Designa a Servidora Ana Claudia 
Dantas Fontes, Mat. 101.360, Assessora Jurídica, da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari, para responder interinamente pela 
Presidência da JARI, tendo em vista o afastamento, para o 
gozo de licença maternidade no período de 03/06/2013 à 
30/09/2013, da Titular Representante servidor do órgão que 
impôs a penalidade.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 25 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2013.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 7011.13.1835-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora IRENILDE ALVES DA 
ASSUNÇÃO, matrícula 5265-4, no cargo de Assistente 
Administrativo, nível I, referência F, lotada na SESAU – 
Secretaria de Saúde, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal 
nº 997/2009.
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 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2013

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 10013.13.1065-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Por Tempo de 
Contribuição à servidora IRACI ALVES DO AMARAL LIMA 
matrícula 6647-6, no cargo de Assistente Administrativo, 
nível I, referência F, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, com fundamento no artigo 6º da Emenda 
Constitucional 41/03, e artigo 42 da Lei Municipal nº 
997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 10 DE JULHO DE 2013.

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

Considerando as informações constantes no processo de 
aposentadoria n° 7935.13.1839-11/2013 devidamente 
instruídos pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida a Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição à servidora VANETE DE JESUS ARAUJO, 
matrícula 1678-0, no cargo de Professor, nível II, referência 
G, lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, com 
fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03, e 

artigo 42 da Lei Municipal nº 997/2009.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.10134/2013.
 

RESOLVE
 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora 
ROSANY ANDRADE DE OLIVEIRA DESIDÉRIO, 
cadastro 62958-3, Geógrafo, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR de 30 para 40 horas 
semanais a partir da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ANA LUCIA B. DE ARAUJO COSTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008,e informações constantes no 
processo administrativo nº10051/2013 . 

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão da jornada de trabalho para o servidor 
GLEDESON SANTOS DE ARAUJO, cadastro nº 60766-4, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, estrutura 
da Secretaria da Cultura- SECULT- de 30 para 40 horas 
semanais a partir da data da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO 2013.
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ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS
SECRETÁRIO DA CULTURA

DECRETO DE 15 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.7148/2013.

 
RESOLVE

 
Conceder a extensão de carga horária para a servidora ANA 
ROSA PORTUGA ARCOVERDE AMORIM, cadastro 
60817-5, Assistente  Administrativo, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR de 30 para 40 horas 
semanais a partir da publicação deste decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ANA LUCIA B. DE ARAUJO COSTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2013
    

Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença sem  Vencimentos a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº.8870/2013.

R E S O L V E

Conceder a servidora FABIA FERNANDA SILVA DE 
OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula n.° 61207-3, Assistente 
Administrativo lotada na Secretaria da Saúde/SESAU, 
Licença sem Vencimentos, pelo período de 02 ( dois) anos, a 
partir de 01 de agosto de 2013.

   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 16 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2013 

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

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

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

CONSIDERANDO a análise do Processo Administrativo nº 
09937/2013, através do qual se verificou o preenchimento 
dos requisitos necessários à cessão do Servidor Público 
Municipal; 

RESOLVE

Colocar à disposição da Câmara Municipal de Camaçari o 
servidor JOSE CARLOS DE LIMA, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo  cadastro 60884-0, sem ônus 
para o ente cedente, pelo período de 01 (um) ano, nos 
termos do convênio de cooperação técnica, a partir de 01 de 
junho de 2013. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2013. 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
                  SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE MAIO DE 2013
    

 Dispõe sobre concessão de benefícios de 
Licença  sem  Vencimentos a Servidor 
Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o 
constante na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo 
Administrativo nº.26828/2013.

R E S O L V E
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Conceder a servidora MARIA DE LOURDES XAVIER REIS 
DE JESUS , matrícula n.° 8168-4, Assistente Administrativo, 
lotado na Secretaria da Educação/SEDUC, Licença sem 
Vencimentos, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 
01 de julho de 2013.
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE MAIO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº.8043/2013.

 

RESOLVE
 

Conceder a extensão de carga horária para o servidor JOSE 
ALBERTO RIBEIRO GOMES, cadastro 2690-1, Agente de 
Suporte Operacional, lotado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR de 30 para 40 horas 
semanais a partir da publicação deste decreto.

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE A. CHAGAS SANTOS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ANA LUCIA B. DE ARAUJO COSTA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008,e informações constantes no 
processo administrativo nº 10400/2013 . 

RESOLVE

 Conceder a extensão da jornada de trabalho para o  
servidor GEOVANNE MATOS DA SILVA , cadastro 
nº62768-8, ocupante do cargo de Odontólogo da estrutura 
da Secretaria da Saúde – SESAU, de 20 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste decreto..

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO  2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 
874/2008 de 04 Abril de 2008,e informações constantes no 
processo administrativo nº 05381/2013 . 

RESOLVE

 Conceder a extensão da jornada de trabalho para a 
servidora JANIVALDA LIMA FERREIRA, cadastro 
nº9756-0, ocupante do cargo de Enfermeira 30hs  da 
estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
decreto..

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JUNHO  2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

VITAL SAMPAIO NETO
SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:
 
REMANEJAR os cargos comissionados abaixo 
relacionados de suas respectivas secretarias, para as 
secretarias designadas conforme relação em anexo, em 01 
de julho de 2013.
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PORTARIA Nº. 070/2013
  DE 19 DE JULHO DE 2013

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2013.            

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

S
E

C
A

D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 073/2013
  DE 23 DE JULHO DE 2013

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

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 08260/2011, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 
02/160 desses autos.    
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE JULHO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA N.º 043/2013
DE 19 DE JULHO DE 2013

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVE

DESIGNAR os seguintes servidores para, sob a presidência 
do primeiro, compor a Comissão de Recebimento de 
Materiais de Consumo da Secretaria de Administração:

Servidores Titulares:
ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS Cad. 39486-5
SUZANEIDE PEREIRA DA SILVA Cad. 39060-1
ZAIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA Cad. 61269-5

Servidores Suplentes:
ERIKA EDUARDA OLIVEIRA Cad. 61586-7
IARA SILVA MATOS PITA Cad. 38866-0
VIVIANA ECKSTEIN ALMEIDA Cad. 61680-9

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições, 

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 21158/2011, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 09/18 
desses autos.    
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração

PORTARIA Nº. 071/2013
  DE 19 DE JULHO DE 2013

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

RESOLVE,

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar as irregularidades administrativas 
constantes dos autos do processo n° 05982/2012, cuja 
autoria e materialidade se encontram descritas ás fls. 04/12 
desses autos.    
Art. 2º - Designar os Servidores Rafael Oliveira e Silva, 
cadastro 6889-0, Agnaldo de Souza Silva, cadastro 7522-7 e 
Isac Silva de Almeida, cadastro 60621-8, todos estáveis, 
para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar. 
Art. 3º - A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS
Secretária da Administração
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n°. 054, de 23 de Maio de 2013, 
publicada no DOM n°. 517, de 25 a 31 de Maio de 2013, p. 
02,

RESOLVE:
1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora SUELI BRITO 
RIBEIRO, Técnico em Enfermagem, matrícula n° 60068-0, 
lotada na Secretaria de Saúde, que se acha em lugar incerto 
e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
data de publicação deste ato, apresentar defesa escrita nos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 28162/2009, 
a que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.
2 – Fica, ainda, a mesma servidora notificada de que, 
convocada pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os 
trabalhos da presente Comissão seguirão sem a sua 
presença.
3 – Publique-se.

Camaçari, 25 de Julho de 2013.
___________________________

Rafael Oliveira e Silva- Matrícula nº. 60889-0
Membro – Presidente

PORTARIA DE PENALIZAÇÃO – COPEC

PORTARIA N.º 074/2013

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe confere o Decreto Municipal n.° 4715/2009, e de 
acordo com o Processo nº. 0426/2013, 

RESOLVE:

Aplicar à empresa VITAL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ nº 13.197.325/0001-58 a seguinte penalidade, de 
acordo com o art. 7º da Lei Federal 10.520/02, e os artigos 
62 e 65 da Lei Municipal n.º 803/07, nos Decretos Municipais 

sn.º  4.183/06 e 4.862/10, combinado com os Pareceres n.º 
099/2013 – COPEC e 2071/2013 da Procuradoria Geral do 
Município.

I. Suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município, pelo período de 02 (dois) anos.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO, em 
24 de julho de 2013.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Ida Maria Oliveira Grisi
CADASTRO: 60524-0       Lotação: SEDUC

19 DE JULHO DE 2013.

LEZINEIDE ANDRADE DAS CHAGAS
Secretária

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n°. 060, de 27 de Junho de 2013, 
publicada no DOM n°. 523, de 06 a 12 de Julho de 2013, p. 
05, 

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora MARLENE 
SANTOS, Professor IV, matrícula n° 07741-5, lotada na 
Secretaria de Educação, que se acha em lugar incerto e não 
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
de publicação deste ato, apresentar defesa escrita nos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 07070/2009, 
a que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, localizada 
na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.
2 – Fica, ainda, a mesma servidora notificada de que, 
convocada pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os 
trabalhos da presente Comissão seguirão sem a sua 
presença.
3 – Publique-se.

Camaçari, 25 de Julho de 2013.
___________________________

Rafael Oliveira e Silva- Matrícula nº. 60889-0
Membro – Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n°. 049, de 15 de Maio de 2013, 
publicada no DOM n°. 516, de 18 a 24 de Maio de 2013, 
p. 06, 

RESOLVE:
1 – CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor JOSE 
RAIMUNDO DE BEM, Professor I, matrícula n° 9186-5, 
lotado na Secretaria da Educação, que se acha em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da data de publicação deste ato, apresentar 
defesa escrita nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 05798/2011, a que responde perante esta 
Comissão, sediada no 1° andar, da Secretaria da 
Administração – SECAD, localizada na Rua Francisco 
Drummond, s/n°, Centro Administrativo de Camaçari, CEP 
42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.
2 – Fica, ainda, o mesmo servidor notificado de que, 
convocado pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os 
trabalhos da presente Comissão seguirão sem a sua 
presença.
3 – Publique-se.

Camaçari, 25 de Julho de 2013.
___________________________

Rafael Oliveira e Silva- Matrícula nº. 60889-0
Membro – Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO



FUNÇÃO: Professor Nível I 
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 16 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Rose Mary Moreira Vieira
CADASTRO: 8936-7         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I 
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 09 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Sônia Martins Santos
CADASTRO: 7582-7         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Nível I 
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 03 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Izabel Cristina Santos Vasconcelos
CADASTRO: 60444-2         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial I Nível I 
Para Professor Nível II
DATA: retroativo a 13 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Maria José da Silva
CADASTRO: 60433-7         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial I Nível I 
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 22 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Luciana Cotias de Mendonça
CADASTRO: 60437-5         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial I Nível I 
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 20 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Monica Queiroz de Oliveira
CADASTRO: 60220-0         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Professor Especial I Nível I 
Para Professor Nível I
DATA: retroativo a 03 de Agosto de 2012.

SERVIDOR: Cintia Torres Dias
CADASTRO: 60015-9         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Assistente Social Nível I-B 
Para Assistente Social Nível II-B
DATA: retroativo a 26 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Adalberto Fonseca Bastos
CADASTRO: 894-9         Lotação: SEHAB
FUNÇÃO: Economista Nível I-G 
Para Economista Nível II-G
DATA: retroativo a 21 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Maria do Carmo Oliveira
CADASTRO: 3090-7         Lotação: SEDUC
FUNÇÃO: Ag. de Suporte Administrativo Nível I-F 
Para Ag.de Suporte Administrativo Nível II-F
DATA: retroativo a 22 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Itatiana Cirilo Cabral
CADASTRO: 60395-5         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontólogo Nível I-B 
Para Odontólogo Nível II-B

DATA: retroativo a 13 de novembro de 2012.

SERVIDOR: Márcia Maria da Mota Lins
CADASTRO: 7398-4         Lotação: SESAU
FUNÇÃO: Odontólogo Nível I-E 
Para Odontólogo Nível II-E
DATA: retroativo a 05 de novembro de 2012.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 119/2013
SERVIDOR: João Figueiredo Machado
CADASTRO: 1524-0           Lotação: SEGOV
PERIODO AQUISITIVO: 16/06/2005 a 15/06/2010
GOZO: A partir de 01 de julho de 2013.

PORTARIA N° 139/2013
SERVIDOR: Lenize de Souza Ramos
CADASTRO: 8229-4           Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 19/10/2000 a 18/10/2005
GOZO: A partir de 01 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 140/2013
SERVIDOR: Nicanor Bastos das Neves
CADASTRO: 3953-2           Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 18/05/2000 a 17/05/2005
GOZO: A partir de 01 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 141/2013
SERVIDOR: Estelita de Cristo dos Santos
CADASTRO: 8042-4           Lotação: SESP
PERIODO AQUISITIVO: 05/04/2004 a 04/04/2009
GOZO: A partir de 03 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 144/2013
SERVIDOR: Marinalva Gonçalves B. da Silva
CADASTRO: 8504-2           Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: A partir de 01 de agosto de 2013.

PORTARIA N° 145/2013
SERVIDOR: Maria Odete de Jesus Pontes
CADASTRO: 3829-3           Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 15/04/1990 a 14/04/1995
GOZO: A partir de 01 de agosto de 2013.

DISPÕE SOBRE GOZO DE FERIAS 
DE SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 106/2013
SERVIDOR: Andrety Any Teixeira Mota
CADASTRO: 38419-5        Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 01/02/2012 a 31/01/2013
Gozo: 20 dias de 21/07 a 09/08/2013.
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PORTARIA Nº. 30/2013
DE 01 DE JULHO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, com fundamento na Instrução 
Normativa nº 001/2013.

RESOLVE

 Retornar a carga horária da servidora ELMA COUTO DE 
LIMA SOLIDADE, cadastro nº 7787-9 na Função de 
Professor II – SEDUC, de 40 para 20 horas semanais, a 
partir de 01 de agosto de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2013.

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 22/2013
DE 09 DE JULHO DE 2013

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e em consonância com a Lei 1.105/2010, 
Decreto 4.965/2011 e Portaria SEFAZ 09/2013, 

RESOLVE:

Art. 1° Tornar INATIVAS as Inscrições Cadastrais dos 
contribuintes que não cumpriram suas obrigações de 
atualização de dados e informações cadastrais no 
recadastramento instituído pela Lei Municipal 1.105/2010 
(de 17 de setembro de 2010), e Decreto 4.965/2011 (de 29 
de abril de 2013), tampouco regularizaram sua situação no 

oprazo de 90 (dias) fixado no art. 2  da Portaria SEFAZ 
09/2013.

oArt.2  Devem os setores de Cadastro Imobiliário e 
Coordenadoria de Fiscalização tomar as medidas devidas e 
cabíveis à plena execução desta Portaria.

Art. 3 ° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas publicações em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 09 DE 

JULHO DE 2013.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 023/2013
DE 17 DE JULHO DE 2013

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e em consonância com o Código 
Tributário Municipal e à Portaria Sefaz 019/2013, 

RESOLVE:

Art. 1° Fica facultado aos contribuintes do Município de 
Camaçari, prestadores de serviços (agentes do ISSQN), 
inscritos no Cadastro Mobiliário do Município, solicitar 
credenciamento para ingresso e uso do Módulo Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica – NFS-e, no âmbito da Secretaria da 
Fazenda.

Art. 2° A obrigatoriedade da emissão da NFS-e se dará no 
mês subsequente ao da autorização do credenciamento, 
salvo aquelas empresas que constam do anexo da Portaria 
Sefaz 019/2013 que já encontram-se obrigadas desde 
Julho/2013.

Parágrafo único. Quando autorizado o credenciamento, o 
contribuinte submete-se a toda a legislação pertinente a 
NFS-e (Decreto n°5397/2013), não mais podendo voltar aos 
procedimentos manuais anteriores.

Art. 3° A devolução do documentário fiscal físico pelos 
contribuintes que optarem em credenciar-se neste 
momento, ocorrerá até o 12° dia útil do mês subsequente ao 
da autorização do credenciamento, na Coordenação de 
Arrecadação Fiscal – CAF, das 08:00 as 16:00hs. 

Art. 4° Orientações, manuais de uso, legislação, exemplo de 
arquivo RPS, perguntas e respostas, e todos os 
procedimentos de acesso e operação dos módulos ISS Web 
e NFS-e, podem ser facilmente encontrados no PORTAL 

SEFAZ (serviços online): www.sefaz.camacari. 
ba.gov.br.

Art. 5° A data final para início definitivo de uso, por todos os 
contribuintes municipais, do Módulo de Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica – NFS-e, será divulgado em ato 
posterior da Sefaz.

Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando disposições em contrário e 
preservando a Portaria Sefaz 019/2013 em seu inteiro teor.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 17 DE 
JULHO DE 2013.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 024/2013
DE 19 DE JULHO DE 2013
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D e t e r m i n a  p r a z o  e  r e g u l a m e n t a  
procedimentos para solicitação de isenção do 
Imposto Predial e territorial Urbano dos 
Imóveis residenciais de Servidores Públicos 
Municipais, para o exercício de 2014

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e em consonância com o Código 
Tributário Municipal, 

RESOLVE:

Art. 1° Determinar que o pedido de Isenção do Imposto 
Predial e territorial Urbano (IPTU), do imóvel residencial, do 
servidor público municipal, para o exercício de 2014, deverá 
ser protocolado de 01 de agosto até o dia 31 de outubro do 
exercício em curso, em conformidade com o art. 103, II, da 
Lei 1.039/2009. 

Art. 2° Os documentos necessários à solicitação são:
I - Para pedido inicial:
a) cópia autenticada do comprovante de propriedade 

do imóvel;
b) certidões, em nome do servidor e do seu cônjuge 

(se for o caso), de lançamento dos cartórios de registros 
de imóveis do 1° e 2° Ofícios desta Comarca;

c) cópia autenticada da Certidão de Casamento, se o 
imóvel estiver em nome do cônjuge;

d) cópia autenticada da Certidão de Óbito, se for o 
caso;

e) cópias autenticadas da Carteira de Identidade – RG 
e do Registro no Cadastro de Pessoa Física – CPF, do 
servidor requerente;

f) número da inscrição imobiliária objeto do pleito.

II -Para pedido de renovação:
a) cópia da certidão de isenção do exercício de 2012;
b) cópia autenticada da Carteira de Identidade – RG e do 

Registro no Cadastro de Pessoa Física – CPF, do 
servidor requerente.

Art. 3° A solicitação deverá ser requerida junto às Centrais 
de Atendimento Municipal (CAM) para formação de 
processo. Posteriormente, o mesmo será encaminhado à 
Secretaria de Administração (SECAD) para identificação 
cadastral atualizada do servidor requerente. Após, os autos 
serão encaminhados à Coordenadoria de Cadastro da 
Secretaria da Fazenda (CAD-SEFAZ) e Coordenação de 
Arrecadação Fiscal (CAF-SEFAZ), sequencialmente, para 
instrução do pedido. Por fim, o relatório elaborado pela CAF-
SEFAZ será a apreciado pelo Secretário da Fazenda 
(GABIS-SEFAZ), para deferimento ou não.  

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 19 DE 

JULHO DE 2013.

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA

Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 0010/2013
DE 15 DE JULHO DE 2013

O Secretário Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei 

RESOLVE

Designar o servidor José Roberto Larocca Engenheiro Civil 
CREA/BA 26.029-D, cadastro 38974-3 para fiscalizar os 
serviços de Manutenção continuada da rede de drenagem 
com serviços complementares de pavimentação em 
diversos logradouros, no Município de Camaçari, Bahia, 
conforme o contrato 0140/2013.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário da Infraestrutura, em 15 de 
julho de 2013

Everaldo José de Siqueira Alves
Secretário da Infraestrutura

PORTARIA Nº.  016/2013
DE 23 DE MAIO DE 2013

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 

Orgânica do Município, considerando a necessidade de 

atender as exigências legais impostas pelo art. 3.2 do Edital 

de Convocação nº 001/2013).

RESOLVE

Art. 1º Publicar a eleição para a vaga de suplente do 

segmento de Dança do Conselho Municipal da Culura de 

Núbia Virgínia de Souza Oliveira:

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

publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 2013
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VITAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS

SECRETÁRIO DE CULTURA

PORTARIA Nº 001/2013
DE 22 DE JULHO DE 2013 

O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,

                       RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, 
cadastro nº 38871,  Assessor Técnico I, para responder 
interinamente pela Coordenadoria de Limpeza Urbana - 
CLU, da Secretaria de Serviços Públicos – SESP, pelo  
período de 22 de julho de 2013, à 20 de agosto de 2013, 
durante a ausência do Coordenador, Sr. José Marcelo 
Rocha de Almeida, que entrará em gozo de férias, referente 
a 2011/2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
EM 22 DE JULHO DE 2013.

JOSÉ ELÍSIO DE O. SOBRINHO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA 002/2013
DE 25 DE JULHO DE 2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR a Comissão de responsável pela 
fiscalização, atesto da despesa e por avaliar se os serviços e 
materiais utilizados estão de acordo com o que prever o 
Contrato 0285/2010 estabelecido entre a AGL SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA e a Prefeitura Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que a Comissão de que se trata o 
Art 1° terá competência:

 I – fiscalizar, no que diz respeito à atesto da despesa, 
quantidade e a qualidade do serviço prestado de 
Manutenção de 07 (sete) cemitérios no Município de 
Camaçari em cumprimento ao contrato ou instrumento 
equivalente;

Art. 3° - NOMEAR para compor a referida Comissão, os 

seguintes servidores:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE JULHO DE 
2013.  

JOSÉ ELÍSIO DE O. SOBRINHO
Secretário de Serviços Públicos

RESOLUÇÃO nº. 006, de 17 de julho de 2013.

                                                                                     
Dispõe sobre Aprovação da Nova Tabela de 
Procedimentos por Imagem.

Considerando que os procedimentos por imagem encontram se 
com valores defasados desde o ano de 2006;

Considerando que procedimentos por imagem solicitados com 
contraste não estavam com valores inclusos na tabela; 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 6ª Reunião 
Ordinária realizada em 17 de julho de 2013, no uso de suas 

ocompetências regimentais e atribuições conferidas pela Lei n.  
8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei 1086/2010 que institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, e.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar Tabela de Procedimentos por Imagem, conforme 
proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo César Souza Costa
Presidente do CMS

Homologo a resolução 006/2013, do Conselho Municipal de 
Saúde.

Vital Sampaio Neto
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 051 / 2013
DE 10 DE JULHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 010970/2013 de 29/05/2013.

  

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de três anos, à ICAL 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/CPF 
10.858.529/0001-02, com sede na Avenida João Francisco 
Lisboa, n° 385, sala Y, Bairro Várzea, Recife-PE, para 
implantação de um empreendimento do tipo shopping 
center, localizado na Via Parafuso, Km 13, Distrito de Sede, 
Camaçari - BA, na Zona de Expansão de Comércio e 
Serviço – ZECS 2, da Macrozona Urbana da Sede, 
Camaçari - BA, conforme Lei Municipal nº 866, de 
11/01/2008. Com área total de 70.231,51m², composto de 
187 lojas, distribuídas em dois pavimentos: 06 lojas âncoras, 
01 hipermercado, 149 lojas satélites, 05 lojas de serviço, 05 
mega lojas, 05 lojas destinadas à alimentação, 01 loja de 
jogos e 05 salas de cinemas. Área total construída 
corresponde a 40.362,32m² e a área ocupada de 
21.152,08m². A área para estacionamento conta com 1.734 
vagas comuns, 132 vagas para estacionamento de idosos e 
PNE e 08 vagas para estacionamento de caminhões. 

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 obra, disciplinando as seguintes ações, 
de forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os resíduos 
sólidos de origem doméstica do canteiro de obra, para 
serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; b) coletar e promover a separação sistemática do 
entulho gerado no canteiro de obras e destiná-lo à unidade 
de reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela LIMPEC e SEDUR; c) é proibido o lançamento de 
resíduos de qualquer natureza, nos corpos d'água e/ou em 
qualquer outro local não licenciado; d) atender o 
estabelecido na Resolução CONAMA, nº 307, de 
05/07/2002, quanto à redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem de resíduos sólidos; e) instalar adequadamente 
no canteiro de obras, conforme legislação vigente, sistemas 
de tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos, somente com empresas certificadas; f) 
destinar o efluente doméstico coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e fiscalizar o 
uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI, aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78, do Ministério do Trabalho; i) na 
conclusão da obra, remover todas as instalações do canteiro 
e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II - 
implantar: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas do 
bioma da Mata Atlântica, de acordo com termo de referência 
de arborização urbana; b) programa de educação ambiental 
voltado para os funcionários da obra, contemplando a 
gestão dos resíduos, priorizando ações de sustentabilidade 
ambiental; c) apresentar, no prazo de noventa dias, o 
projeto aprovado pela EMBASA, para abastecimento de 
água e esgotamento sanitário; d) projeto de drenagem de 
águas pluviais, contemplando redutores de velocidade, e) 
manter atualizado o Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT; III – apresentar, no prazo de cento e vinte dias, o 
Projeto de Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de 
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Bombeiros do Estado da Bahia ou pela Coordenadoria de 
Defesa Civil do município; IV – implantar, no prazo de trinta 
dias, as placas de sinalização e advertência, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações dos acessos com rodovias, 
para alertar quanto ao tráfego de máquinas e veículos 
pesados. Os dispositivos de sinalização devem ser 
mantidos em perfeito estado de conservação; V - obter, no 
prazo de noventa dias, a manifestação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, quanto à supressão 
de vegetação; VI – apresentar, no prazo de noventa dias, 
outorga de água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso 
de: utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluentes em corpo hídrico e  construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; VII - garantir a 
estanqueidade das unidades que compõem o sistema de 
esgotamento sanitário; VIII - atender aos parâmetros 
urbanísticos e ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto, emitida através do Processo 
Administrativo nº 17.822/2012, de 13/09/2012, por esta 
SEDUR; IX - requerer previamente à SEDUR, a competente 
licença para alteração, que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

 
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar ia  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 Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 52 / 2013
DE 17 DE JULHO DE 2013

“ D i s p õ e  s o b r e  a  A p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de um Lote, medindo 
1.000,00m², situado na Quadra “BZ”, Lote 
1070, Loteamento Parque Real Serra Verde, 
Município de Camaçari, em duas áreas de 
331,30m² e 668,70m², na forma que indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n . 
8875/2013, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes, 

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um Lote, medindo 
1.000,00m², situado na Quadra “BZ”, Lote 1070, 
Loteamento Parque Real Serra Verde, Município de 
Camaçari, em duas áreas de 331,30m²  e 668,70m² cada. 

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade de Francisco Ivo de Souza, situada na Quadra 
“BZ”, Lote 1070, Loteamento Parque Real Serra Verde, 
Município de Camaçari e devidamente registrada no 
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob 
matrícula de nº 24.096, datada de 07 de agosto de 2007, 
sendo retificada na data de 08 fevereiro de 2011. 

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE ORIGINAL
Lote nº 1070 – Frente para a Rua Nova Esperança e mede 
40,00m; pelo fundo, limita-se com o lote nº1060 e mede 
40,00m; pelo lado esquerdo, confronta-se com o lote nº 
1071, cuja medida é de 25,00m; pelo lado direito, limita-se 
com a Rua Quadrangular e mede 25,00m, totalizando assim 
1000m²; o lote em questão comporta duas frentes.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:

ÁREA 01
Lote nº1070/A – Área de 331,30m², com frente para a Rua 
Nova Esperança e medindo 14,00m; pelo fundo, limita-se 
com o lote nº 1040, cuja dimensão é de 13,00m; pelo lado 
esquerdo, confronta-se com o lote de nº 1070/B e mede 
25,00m; pelo lado direito, confronta-se com a Rua 
Quadrangular e mede 25,00m. 

ÁREA 02 
Lote nº 1070/B – Área de 668,70m², com frente para a Rua 
Nova Esperança medindo 26,00m; pelo lado esquerdo, 
confronta-se com o lote de nº 1071 e mede 25,00m; pelo 
fundo, limita-se com o lote de nº 1060 e mede 27,00; pelo 
lado direito, limita-se com o lote de nº 1070/A, cuja medida é 
de 25,00m.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO



PORTARIA Nº. 53 / 2013
DE 17 DE JULHO DE 2013

“ D i s p õ e  s o b r e  a  A p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de um Lote medindo 
18.552.00m², situado no Loteamento Busca 
Vida, Via Mico Leão, Lote 59, neste Município 
em 03 áreas de 6.184.00m² cada, na forma que 
indica”.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das 
competências que lhe foram atribuídas pelos Decretos nº. 
4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 4.245/2006 e ainda no 
Decreto Municipal, datado do dia 02 de janeiro de 2013, e 

otendo em vista o que consta no Processo Administrativo n  
24.615/2012, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes,

 
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de um Lote, medindo 
18.552,00m², situado no Loteamento Busca Vida, Via Mico 
Leão, Lote 59, Distrito de Abrantes, neste Município, em 03 
áreas de 6.184.00m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade do Sr. MOSHE BORUCH SENDACZ, 
devidamente registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro 
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, 
sob a matrícula nº 15.531, datado de 02 de outubro de 1995.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE 59
Possui 100,00m de frente, com a Via Mico Leão; 100,00m de 
fundo, limitando-se com a faixa de marinha; 190,00m do 
lado esquerdo, limitando-se com o lote 58 e 185,00m do lado 
direito, limitando-se com o lote 60, perfazendo uma área 
total de 18.552,00m², sendo área edificável com 9.767,81m² 
e área de APP/faixa de marinha com 8.784,19 m².             
                                        
Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e 
caracterizadas:

LOTE 59.01
Possui 33,00m de frente para a Via Mico Leão; 33,00m de 
fundo, limitando-se com a faixa da marinha; 190,00m do 
lado esquerdo, limitando-se com o lote 58 e 190,00m  do 
lado direito, limitando-se com o lote 59.02, resultante do 
desmembramento. Perfazendo uma área total de 
6.184,00m².              

LOTE 59.02
Possui 33,00m de frente para a Via Mico Leão; 33,00m de 
fundo, limitando com a faixa de marinha; 185,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 59.01, resultante do 
desmembramento e 185,00m do lado direito, limitando-se 
com o lote 59.03, resultante do desmembramento. 
Perfazendo uma área total de 6.184,00m².  

LOTE 59.03
Possui 33,00m de frente para a Via Mico Leão; 33,00m de 

fundo, limitando-se com a faixa de marinha; 185,00m do 
lado esquerdo, limitando-se com o lote 59.02, resultante do 
desmembramento e 185,00m do lado direito, limitando-se 
com o lote 60. Perfazendo uma área total de 6.184,00 m².           
                          

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 17 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 054 / 2013
DE 18 DE JULHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo nº 010966/2013 de 29/05/2013.

RESOLVE:

 
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, válida 
pelo prazo de dois anos, à PATRIMONIAL IKA LTDA, 
inscrita no CNPJ: 13.459.654/0001-20, para implantação de 
um empreendimento do tipo loteamento, na Localidade de 
Parafuso, Distrito Sede, Camaçari/BA, situada na Zona AR 
1, Área Residencial 1 do Plano Urbanístico Especifico – PUE 

o(Lei Municipal n . 1260/2012 de 17 de dezembro de 2012) e 
Macrozona Rural de Parafuso - CA-ZR.1, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008. O empreendimento possui 
área total de 328.153,10m², destinado aos usos 
residenciais, comerciais e serviços, composto de 656 lotes, 
sendo 651 lotes residenciais, 05 lotes de serviços, 
distribuídos em 18 quadras. A área comercial, 
correspondente a 2% da gleba que será implantada, em 
área contigua ao empreendimento. É composto pelo 
seguinte quadro de áreas: Área de Preservação 
Permanente – APP, com 16.693,78m², área de domínio 
público de 265.836,17m², correspondendo a 56,04%, da 
área total da gleba distribuída em: 1) área institucional com 
26.449,44m², correspondendo a 5,58% da área total da 
gleba, 2) área verde com 105.176,55m², correspondendo a 
22,23% da área líquida; 3) área de sistema viário (avenidas, 
ruas e passeios) com 177.516,40m², correspondendo a 
24,78% da área líquida. Esta portaria está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - Apresentar: a) Projeto de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
devidamente aprovado pela Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento - EMBASA; b) Projeto de drenagem de águas 
pluviais; c) Anuência da  Companhia  de  Eletricidade do 
Estado da Bahia – COELBA, para fornecimento  de  energia  
elétrica;  d) anuência  para coleta  de resíduos  sólidos, 
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emitida pela  Limpeza  Pública  de  Camaçari - LIMPEC, 
para as fases de implantação e funcionamento  do 
empreendimento; e) Plano de obra acompanhado de 
cronograma de execução, medidas de segurança,  medidas 
para mitigação de  impactos de vizinhança, contratos de 
fornecedores e prestadores de serviços; f) Projeto do 
canteiro de obra, com as soluções compatíveis de 
drenagem de águas pluviais, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta de resíduo e outras 
infraestruturas de suporte; g) Estudos hidrogeológicos, 
correlacionando os elementos estruturais e planos de 
fraqueza, identificados com o  empreendimento  proposto, 
riscos possíveis  e  soluções;  h) Plano de Gerenciamento 
de  Resíduos  Sólidos da Construção Civil –  PGRSCC;  i) 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil - PCMAT; j) Programa de 
Educação Ambiental; h) Plano de Recuperação de Área 
Degradada - PRAD, contemplando a recuperação de 
nascentes/corpos hídricos e faixas de preservação 
permanente, acompanhado de cronograma de execução; II 
– Solicitar: a) Anuência do  DERBA, para o uso da faixa de 
domínio da BA-535;  b) Autorização de supressão  de  
vegetação – ASV, emitida pelo órgão ou autarquia 
competente; c) Outorga emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos  Hídricos  –  INEMA, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente e/ou  águas  pluviais em corpo hídrico e construção 
de estruturas ou realização de obras em corpo hídrico; III - 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal  Nº. 913/2008, de 03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar ia  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 Estabelecer que esta Licença, bem como, as cópias 
dos documentos, relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidas disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 055 / 2013
DE 19 DE JULHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4365/2007 e 
pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 
03/09/2008, Resolução CEPRAM Nº 3925, de 30 de janeiro 
de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29/01/2010, no que couber e, tendo em vista o que consta do 

  

Processo nº 12.714/2013, 

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à 
Secretaria de Habitação – SEHAB, do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ 14.109.763/0001-80, com sede 
na Avenida Jorge Amado, s/nº, Ponto Certo, Camaçari, BA, 
CEP: 40800-500, para implantação de empreendimento 
urbanístico, referente ao programa do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - FNHIS, numa área total de

2189.370,00m , declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, conforme Decreto Municipal nº 4857/2010 
de 31/03/2010, publicado no Diário Oficial do Município nº 
352, de 27/03/2010 à 02/04/2010, situada no Bairro Buri 
Satuba, com acesso pela Av. Otávio Mangabeira (antiga Rua 
da Lama Preta), que se interliga à Av. Vinte e Oito de 
Setembro, coordenadas UTM: 571.263,86, 8.594.337,67, 
na Zona de Expansão Prioritária – ZEP 1 e na Zona de 
Importância Ambiental e Paisagística – ZIAP da Macrozona 
Urbana CA-ZU.1 – Distrito Sede, Camaçari/BA, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008. O projeto encontra-se 

2inserido numa poligonal com 191.346,88m , onde serão 
implantadas 250 novas unidades residenciais, numa área 

2correspondente a 54.000,00m , com remanejamento de 57 
unidades habitacionais, que estão inseridas na Área de 
Preservação Permanente – APP e na faixa de domínio da 
linha de transmissão. Será executada infraestrutura, com 
melhorias e implantação de sistema viário, drenagem de 
águas pluviais, redes de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, inclusive implantação de uma 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, compacta e 
temporária, cedida pela EMBASA, para atendimento do 
empreendimento, até que a rede de esgotamento sanitário 
de Camaçari, em fase de execução pela “EMBASA”, entre 
em operação. A partir da conclusão dessa rede, a “ETE” 
deverá ser desativada e o efluente lançado no interceptor da 
rede sanitária definitiva. Serão construídas duas áreas de 
lazer, sendo uma praça com parque infantil, 03 quiosques, 
quadra esportiva e salão comunitário. No total 
remanescente de 135.370,00m², serão realizados os 
serviços de melhoria habitacional de 288 casas, substituição 
de 38 unidades habitacionais, que estão em estado precário 
de conservação. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. promover a gestão adequada 
da obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica do canteiro de obra, para serem coletados pela 
Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC; b) coletar e 
promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido pela 
LIMPEC e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e manutenção 
de máquinas e veículos utilizados na obra, evitando o 

 

 

 

PÁGINA 24 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  525 - de 20 a 26 de Julho de 2013 - 



derramamento no solo e nos recursos hídricos, e destiná-los 
somente para unidade de tratamento licenciada; f) atender 
aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual – EPI aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora nº 
006/78 do Ministério do Trabalho; h) remover, na conclusão 
do empreendimento, todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; II. 
apresentar e implantar: a) projeto paisagístico nas áreas 
verdes, jardins e passeios do empreendimento, priorizando 
o uso de espécies nativas do bioma Mata Atlântica; b) 
programa de educação ambiental, desenvolvido em 
parceria com a Secretaria de Educação – SEDUC deste 
Município, com cronograma de execução, destinado a 
funcionários da obra e moradores. Prazo: 60 dias; c) projeto 
de drenagem de águas pluviais, contemplando redutores de 
velocidade, nos locais onde a condição geológica é 
favorável à recarga do lençol freático. Prazo: 60 dias; d) 
plano de recuperação de área degradada – PRAD, 
contemplando a recuperação do córrego, áreas úmidas e 
respectivas faixas de preservação permanente, na área de 
abrangência do empreendimento. Prazo: 90 dias; e) plano 
de obra, com cronograma de execução, indicando as ações 
sociais, econômicas e ambientais, além de projeto da infra-
estrutura provisória de ajuda e suporte à comunidade, 
principalmente aquela cujas casas serão removidas. Prazo: 
60 dias. III. atender aos parâmetros urbanísticos / 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município, 
conforme legislação vigente; IV. manter protegidas todas as 
áreas de preservação permanente, na abrangência do 
terreno, respeitando o recuo mínimo de 30 (trinta) metros 
dos corpos hídricos, medido em projeção horizontal, a partir 
da margem no nível mais alto, conforme Art. 51 da Lei 
Municipal nº913/2008, de 03/09/2008, para inserção de 
elementos construtivos; V. executar os projetos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais com Acompanhamento Técnico 
da Obra - ATO, visando garantir o atendimento das normas 
técnicas pertinentes; VI. apresentar, antes do início das 
obras de implantação do empreendimento: a) projeto para o 
canteiro de obras, com infraestrutura provisória adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; b) aprovação 
técnica da EMBASA, para os projetos da rede de 
distribuição de água e do sistema de esgotamento sanitário. 
Prazo: 60 dias; c) aprovação técnica da Secretaria de 
Infraestrutura – SEINFRA, para o projeto de drenagem de 
águas pluviais, ressalvadas as condições exigidas para o 
projeto (conforme Art.1º, II, c desta licença). Prazo: 90 dias; 
d) laudos geológicos e hidrogeológicos da área. Prazo: 90 
dias; e) estudos ambientais para subsidiar a 
execução/adequação e/ou reformulação do projeto. Prazo: 
90 dias; f) levantamento planialtimétrico, com cadastro 
atualizado. Prazo: 90 dias; g) Projeto da infraestrutura 
provisória de ajuda e suporte à comunidade; h) todas as ART 
ou RRT de projeto/plano/programa/estudo e de execução de 
obra. Prazo: 30 dias. VII. garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; VIII. implementar procedimento de monitoramento 
do solo em pontos de jusante e montante da disposição de 
efluente tratado. Prazo: 90 dias. IX. requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração, que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental ,  de competência da Secretar ia 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 Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário, mais 
detidamente a Portaria nº. 048/2013, de 04.07.2013. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 056 / 2013
DE 19 DE JULHO DE 2013

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pela Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008, Resolução CEPRAM nº 
3.925/2009, de 30/01/2009, e Resolução CEPRAM nº 
4.046/2010, de 29/01/2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo nº 09.437/2013, de 08/05/2013, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de três anos, à FAST LAVANDERIA LTDA 
- ME, CNPJ 15.196.067/0001-10, com sede na Rodovia BA-
099 (Estrada do Coco), km 9,5, Condomínio de Galpões 
Fortaleza, Galpão 1, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, 
coordenadas geográ f icas  UTM:  578.095,000;  
8.579.518,000, na Zona de Expansão de Comércio e 
Serviços - ZECS 1 da Macrozona: AB-ZU.2 – Catu de 
Abrantes, conforme Lei Municipal nº 913, de 03/09/2008, 
para a atividade de lavagem de enxoval/roupas de hotelaria, 
quantidade: uma tonelada de volume lavado/dia, nesse 
mesmo local mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes:  I. Utilizar somente 
produtos de limpeza biodegradáveis e naturais (produtos 
verdes, com selo verde), como insumos do processo, 
proveniente de fornecedor credenciado; II. Utilizar 
combustível limpo no abastecimento das secadoras, que 
impliquem em baixo impacto ambiental; III. Aperfeiçoar a 
dosagem dos produtos de limpeza de forma a evitar os 
excessos; IV. Utilizar alternativas ecologicamente viáveis, 
quanto ao consumo de água, buscando efetuar o seu reuso; 
V. Otimizar o uso das máquinas no processo, visando a sua 
eficiência máxima e, consequentemente, evitar o 
desperdício; VI. Realizar a manutenção periódica dos 
equipamentos, para o alcance adequado do desempenho; 
VII. Programar sistema de logística reversa, mediante 
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retorno das embalagens plásticas dos produtos aos 
fornecedores, após o uso; VIII. Implementar treinamento 
sistemático com os funcionários, para a aplicação dos 
programas propostos, tais como: Programa de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, Programa de 
Emergências Ambientais - PEA, Programa de 
Gerenciamento de Risco - PGR, Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais -  PPRA;  IX.  Acondic ionar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica, 
para serem coletados pela Limpeza Pública de Camaçari - 
LIMPEC; X. Efetuar a limpeza das fossas, somente com 
empresas certificadas e destinar o efluente coletado para 
unidade de tratamento licenciada; XI. Fiscalizar e tornar 
obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, compatíveis com a atividade da empresa; XII. Adequar 
a estrutura física e procedimentos da empresa às exigências 
da vigilância sanitária (prazo: 30 dias); XIII. Apresentar 
atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado da 
Bahia ou Defesa Civil do Município, aprovando o projeto de 
segurança e  combate a incêndio (prazo: 30 dias); XIV. 
Apresentar projeto do sistema de esgotamento sanitário do 
condomínio de galpões, aprovado pela EMBASA, 
demonstrando que atende às necessidades da lavanderia 
(prazo: 60 dias); XV. Instalar estrutura física impermeável na 
área de armazenamento dos produtos de limpeza, para 
contenção de eventuais vazamentos; XVI. É vedado: a) 
armazenar produto ou resíduo perigoso; b) higienizar 
roupas impregnadas com resíduo perigoso; XVII. Manter a 
SEDUR atualizada quanto ao consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades das 
concessionárias responsáveis; XVIII.  Requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de competênc ia  da Secre tar ia  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 Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JULHO DE 2013.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 162/2013
 DE 11 DE JULHO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 7011.13.1835-11/2013, fundamentado no 
art. 6º da Emenda Constitucional 41/03. 

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
IRENILDE ALVES DA ASSUNÇÃO, matrícula 5265-4, no 
cargo de Assistente Administrativo, nível I, referência F, 
lotada na SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 
1.131,86 (hum mil, cento e trinta e um reais e oitenta e seis 
centavos) com base na remuneração do mês de junho de 
2013, constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
891,23 (oitocentos e noventa e um reais e vinte três 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 27% (vinte e sete 
por cento) do salário base R$ 240,63 (duzentos e quarenta 
reais e sessenta e três centavos), de acordo com o disposto 
no art.42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 11 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 163/2013
DE 11 DE JULHO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 7935.13.1839-11/2013, fundamentado no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada VANETE 
DE JESUS ARAUJO, matrícula 1678-0, no cargo de 
Professor, nível II, referência G, lotada na SEDUC – 
Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.820,68 (quatro 
mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), com 
base na remuneração do mês de junho de 2013, constituída 
das seguintes parcelas: Vencimento R$ 2.957,47 (dois mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos), Adicional por Tempo de Serviço 33% (trinta e três 
por cento) do salário base R$ 975,97 (novecentos e setenta 
e cinco reais e noventa e sete centavos), Regência de 
Classe 30% (trinta por cento) do salário base R$ 887,24 
(oitocentos e oitenta e sete reais e vinte quatro centavos), de 
acordo com o disposto no art. 42 da Lei Municipal 997/2009.

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

IS
S

M

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 11 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 164/2013
DE 11 DE JULHO DE 2013

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o processo de 
aposentadoria n° 10013.13.1065-11/2013, fundamentado 
no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada IRACI 
ALVES DO AMARAL LIMA matrícula 6647-6, no cargo de 
Assistente Administrativo, nível I, referência F, lotada na 
SEDUC – Secretaria de Educação, no valor de R$ 1.131,86 
(hum mil, cento e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), 
com base na remuneração do mês de junho de 2013, 
constituída das seguintes parcelas: Vencimento R$ 891,23 
(oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos), 
Adicional por Tempo de Serviço 27% (vinte e sete por cento) 
do salário base R$ 240,63 (duzentos e quarenta reais e 
sessenta e três centavos), de acordo com o disposto no art. 
42 da Lei Municipal 997/2009.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 11 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 165/2013
DE 23 DE JULHO DE 2013

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do 
artigo 13, no Regimento Interno deste Instituto.

RESOLVE 

CONCEDER, a título de Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – CET, ao  Servidor   JOSÉ 
ORLANDO  FONSECA  PALMEIRA, cadastro 10068, 
nomeada Assessor Técnico II, símbolo GAS II, o 
correspondente a 80% do salário base com base na Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998. 

Essa Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2013.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 23 DE JULHO DE 2013.

 

 

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 166/2013
DE 23 DE JULHO DE 2013

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do 
artigo 13, no Regimento Interno deste Instituto.

RESOLVE 

CONCEDER, a título de Gratificação por Condições 
Especiais de Trabalho – CET, ao  Servidor   JOSÉ THIAGO 
ALVES DOS SANTOS, cadastro 10067, nomeada Assessor 
Técnico II, símbolo GAS II, o correspondente a 80% do 
salário base com base na Lei Municipal nº. 407, de 30 de 
agosto de 1998. 

Essa Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2013.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 23 DE JULHO DE 2013.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 167/2013
DE 26 DE JULHO DE 2013.

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
resolve:

DESIGNAR

A Servidora LILIANE CANEDO CUNHA CARDOSO, 
matrícula 010022-6, para responder interinamente como 
Gerente de Previdência Social do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, durante o período de gozo de 
férias da sua Titular, de 29 de julho a 18 de agosto de 2013, 
conforme prevê o Art. 30, Inciso V, do Regimento Interno do 
ISSM.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 26 DE JULHO DE 2013. 

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTE
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PORTARIA Nº. 105/2013,
DE 18 DE JULHO DE 2013.

“Regulamenta as modificações na 
c i r c u l a ç ã o  d e  t r á f e g o ,  á r e a s  d e  
estacionamento e operação do sistema de 
transporte público em trecho da Avenida 
Sul, em virtude das obras de esgotamento 
sanitário 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 Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 

Considerando as atribuições gerais da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari, conforme disposição expressa contida incisos I, 
II, III e VI, do art. 24 c/c art. 95, ambos do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade 
de Órgão Executivo de Trânsito; 

Considerando as atribuições regulamentares conforme 
disposição expressa nos termos dos incisos I, III, VII, IX, 
XVIII, todos do art. 2º., do Decreto nº. 4521, de 05 de outubro 
de 2007;

Considerando a realização de obras de esgotamento 
sanitário no trecho da Avenida Sul;

RESOLVE:

Art. 1º. – Proibir a circulação, parada e estacionamento de 
veículos no trecho da Avenida Sul correspondente ao 
entorno da passagem de nível do Hospital da Mulher: 

I – No cruzamento da Rua Dom Avelar com Av. Sul, próximo 
ao posto de saúde do Bairro Piaçaveira;

II – Na interseção da Avenida Sul com a Rua dos Umbus;

III – Na Avenida Eixo Urbano Central, nas imediações do 
Largo do Triângulo da Leste – Bairro dos 46.

Art. 2º. – Fixar alternativas viárias de circulação de veículos 
originários da Avenida Sul deverão adotar o seguinte 
itinerário: Rua Dom Avelar, Rua Valdelice de Sousa, Rua 
Atalaia, Rua Pernambuco, Rua Olinda, Rua Patamares, Av. 
Sul convergindo à esquerda sentido Rua da Linha à direita 
sentido Primeira Travessa Lauro de Freitas.

§ Único: As vias especificadas no caput do artigo anterior 
darão acesso aos seguintes logradouros:

I – no sentido PHOC III: Verdes Horizontes, Parque Verde I, 
Parque Verde II, Gleba E, Gleba C, PHOCs I, II e III;

II – no sentido HGC: Piaçaveira, Inocoop, Ponto Certo, Rua 
do Contorno do Centro Administrativo, Av. Jorge Amado, 
Hospital Geral de Camaçari;

Art. 3º. – A realização da obra de esgotamento sanitário na 
passagem de nível da Av. Sul, será iniciada às 8h do dia 23 
de julho de 2013, ininterruptamente.

Art. 4º. – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
produzindo seus efeitos durante o prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data fixada no artigo anterior.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 106/2013,
DE 18 DE JULHO DE 2013.

“Regulamenta as modificações na 
circulação de tráfego, áreas de 
estacionamento e operação do sistema 
de transporte público em trecho da Rua 
da Natividade, Rua Cristóvão Colombo e 
Rua Castro Alves, em virtude das obras 
de esgotamento sanitário 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; 

Considerando as atribuições gerais da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT do município de 
Camaçari, conforme disposição expressa contida incisos 
I, II, III e VI, do art. 24 c/c art. 95, ambos do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na 
qualidade de Órgão Executivo de Trânsito; 

Considerando as atribuições regulamentares conforme 
disposição expressa nos termos dos incisos I, III, VII, IX, 
XVIII, todos do art. 2º. do Decreto nº. 4521, de 05 de 
outubro de 2007;

Considerando a realização de obras de esgotamento 
sanitário;

RESOLVE:

Art. 1º. – Proibir a circulação, parada e estacionamento 
de veículos na Rua da Natividade:

I – Na interseção com a Rua Nossa Senhora de Fátima;

II – Na interseção com a Rua Cristóvão Colombo.

Art. 2º. – Durante a execução dos serviços as ruas 
Cristóvão Colombo e Castro Alves serão vias de acesso 
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local e terão duplo sentido de circulação;

Art. 3º. – A realização da obra de esgotamento sanitário 
na rua da Natividade, será iniciada às 8h do dia 23 de 
julho de 2013, com duração diária no período 
compreendido entre as 8 h às 17h.

Art. 4º. – A presente Portaria entra em vigor na data da 
sua publicação, produzindo seus efeitos durante o prazo 
de 10 (dez) dias, contados da data fixada no artigo 
anterior.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO DE 2013.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL Nº 001/2013

NOTICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

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, 
conforme o disposto no § 1º do art. 282 CTB e art. 12 da 
Resolução 404, faz saber por meio do presente Edital 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio da 
NOTICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, via remessa postal, N O T I F 
I C A o proprietário ou legítimo possuidor do veículo, 
abaixo discriminado, no Anexo único deste Edital, no 
prazo descrito, querendo, para interpor Recurso 
Administrativo, em grau de primeira instância, 
protocolado na Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari  - STT  localizada  na 
Rua Lateral de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, 
Camaçari/BA, CEP 42800-000, Fone (071) 3622-7703.
O recurso em epígrafe deverá ser instruído com 
requerimento, devidamente datado e assinado, perante a 
autoridade que impôs a penalidade, consignando o 
nome, endereço com CEP, telefone, identidade e 
CPF/CNPJ do recorrente, placa do veículo e número do 
Auto de Infração de Trânsito, exposição dos fatos, 
fundamentos legais e documentos que comprovem a 
alegação, como também cópia da Notificação da 
Penalidade, cópia do CRLV, cópia da CNH.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO  DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO 
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EDITAL Nº 001/2013

NOTICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO

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, conforme o 
disposto no § 1º do art. 282 CTB e art. 12 da Resolução 404, 
faz saber por meio do presente Edital que após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio da NOTICAÇÃO DA 
AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, via remessa 
postal, NOTIFICA o proprietário ou legitimo possuidor do 
veiculo, abaixo discriminado, no Anexo único deste Edital, 
para no prazo descrito, querendo, interpor Defesa de 
Autuação ou Indicar Condutor Infrator, conforme   
Formulário de Identificação do Condutor Infrator, expedido 
pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público de 
Camaçari - STT  localizada  na Rua Lateral de Dentro, s/n, 
Jardim Limoeiro, Camaçari/BA, CEP 42800-000, Fone (071) 
3622-7703.

Recomenda-se, para interposição da Defesa de Autuação, 
sob pena de não produzir os efeitos legais, apresentação de 
requerimento, cópia da Notificação da Autuação de Infração 
de Trânsito, cópia do CRLV e CNH, cópia do comprovante de 
residência, cópia de documento que comprove a assinatura 
do requerente ou procuração, quando for o caso. Na 
hipótese de Indicação do Condutor Infrator juntar 
igualmente os documentos supramencionados, bem como 
Formulário de Indicação do Condutor.
Atribui-se ao proprietário e/ou ao condutor a 
responsabilidade nas esferas penal, cível e administrativa 
pela veracidade das informações e documentos fornecidos 
ao órgão de trânsito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE JULHO  DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO
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CONCURSO PÚBLICO 001/2009
COMUNICADO Nº.: 003/2013

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE EXAMES

Comunicamos aos candidatos convocados através do Edital 
nº 003/2013 para a entrega dos documentos nele 
relacionados, necessários ao provimento dos cargos de 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AGENTE 
DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, do Concurso 
Público Nº 001/2009, para comparecerem no dia 13 agosto 
de 2013, no horário estabelecido no anexo único deste 
Comunicado, munidos de um documento de identidade com 
foto atual e legível, na Junta Médica do Município, situado à 
AV. EIXO URBANO CENTRAL, Nº 839 – CENTRO (próximo 
ao CEMA), para a realização do Exame de Saúde 
Ocupacional – ASO, oportunidade na qual todos os 
candidatos deverão apresentar os exames constantes da 
“Relação de Exames” publicada em anexo ao Edital de 
Convocação 001/2010 e da qual tomaram conhecimento na 
data de entrega dos documentos. Os candidatos deverão 
comparecer exatamente na data, horário e local, 
previamente determinados e especificados no anexo único 
deste Comunicado, sendo que a ausência injustificada, bem 
como a ausência de quaisquer dos exames, acarretarão sua 
ELIMINAÇÃO.
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DISPOSIÇÕES FINAIS:
Sob hipótese alguma haverá prorrogação do referido 
período.

Este comunicado encontra-se publicado no Quadro de 
Avisos da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT e na internet no site: www.camacari.ba.gov.br 
a partir de 22/07/2013, bem com o no Diário Oficial do 
Município.

Qualquer erro de digitação, quanto ao nome e/ou outros 
dados, serão devidamente retificados no momento da 
nomeação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, EM 22 DE 
JULHO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO GERAL CONVOCATÓRIA DOS 
CANDIDÁTOS PARA A REALIZAÇÃO 
DOS EXAMES CLINICOS COM ASO

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT,  EM 22 

DE JULHO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.: 004/2013
CONCURSO PÚBLICO 001/2009

A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – STT resolve 
CONVOCAR, conforme relação abaixo extraída da portaria 
homologatória do Primeiro Concurso Público da STT 
(Portaria nº. 017, de 17 de maio de 2010, publicada nas pgs. 
12 a 18 do DOM nº. 364, de 19 a 25 de junho de 2010), para 
comparecimento nos dias 07,08 e 09/08/2013, das 09h00 às 
12h00 e das 14h00 às 16h00, na Rua Lateral de Dentro, 
s/nº. – Jd. Limoeiro, Camaçari - Bahia, (auditório da 
Secretaria de Serviços Públicos/SESP), para 
apresentação dos seguintes documentos em originais e 
cópias: carteira de identidade, CTPS - carteira profissional 
(págs. da foto e o verso), diploma de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada por Secretaria 
da Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC, e devidamente registrado, comprovante 
de escolaridade, título de eleitor, certidão de quitação 

eleitoral, CPF, certificado de reservista (sexo masculino), 
Pis/Pasep, certidão de antecedentes criminais, duas fotos 3 
x 4, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos 
(menores de 14 anos), comprovante de residência, 
conforme relação de documentos constantes do Edital do 
Concurso. 

A presente convocação foi encaminhada para publicação no 
Diário Oficial do Município – DOM, devendo ser 
acompanhada no site www.camacari.ba.gov.br.

OBS 1: OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS 
DEVIDAMENTE ENUMERADAS, A PARTIR DAS 
08h30min DE CADA DIA, CONFORME PERÍODO ACIMA 
MENCIONADO.

Por se tratar de Etapa Eliminatória, nos termos do item 
12.1., alínea “a” do edital, o candidato que não comparecer 
no período acima mencionado, será automaticamente 
ELIMINADO do certame – Concurso Público 001/2009. 

Este Edital encontra-se publicado no Quadro de Avisos da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público e na 
internet no site: www.camacari.ba.gov.br a partir de 
22/07/2013.

Qualquer erro de digitação, quanto ao nome e/ou número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados oportunamente.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, EM 22 DE 
JULHO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

ANEXO ÚNICO

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT, EM 22 DE 
JULHO DE 2013.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS

Diretor Superintendente
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INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I - FINALIDADE E COMPETÊNCIA

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE 
DO SABER

CAPÍTULO III - COMPETÊNCIA

CAPÍTULO IV - ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES

CAPITULO V - SUBSTITUIÇÕES

CAPITULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

A Assembleia Geral do Órgão de Administração 
Superior do Instituto Raimundo Pinheiro, no uso de suas 
atribuições legais, em reunião datada de .08/05/2013, 
deliberou aprovar, por unanimidade, o seguinte Regimento 
Interno:

CAPÍTULO I
FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Artigo 1º - O Instituto Professor Raimundo Pinheiro é 
uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, com 
natureza e fins não lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
08.619.658/0001-98, com sede no município de Camaçari – 
BA., tem por objetivo e finalidade regular as atividades 
institucionais necessárias à consecução dos objetivos 
determinados no Estatuto e aquelas necessárias à 
manutenção da estrutura administrativa, denominadas 
'atividades meio', definindo as respectivas atribuições e 
responsabilidades, bem como promover e fomentar o 
desenvolvimento social e humano por meio de atividades de 
ensino, cultura, esporte e lazer, competindo-lhe:

I. aos seus membros, frequentadores, 
funcionários e entidades filiadas, 
observar, respeitar e cumprir este 
Regimento.

II.d e s e n v o l v e r  a t i v i d a d e s  
socioeducativas para crianças, jovens 
e adultos;

III. apoiar  e desenvolver  a 
pesquisa, o estudo, o ensino e a 
formação dos indivíduos, inclusive 
através de escolas, concessão de 
bolsas de estudo, treinamento 
prof iss ional izante,  publ icações 
próprias ou por meio de terceiros, de 
livros e revistas de natureza técnica, 
cultural e artística, vídeos e quaisquer 
outros meios de divulgação e 
c o m u n i c a ç ã o ,  d e n t r o  d a s  
necessidades inerentes às atividades 

do Instituto Professor Raimundo 
Pinheiro;

IV. promover, apoiar, patrocinar e 
desenvolver projetos, campanhas e 
obras que visem à conservação, 
manutenção, restauração e divulgação 
do patrimônio cultural, histórico e 
artístico;

V.promover, apoiar, patrocinar e 
desenvolver cursos, simpósios e 
c o n f e r ê n c i a s  v i s a n d o  o  
desenvolvimento cultural;

VI. promover, apoiar, patrocinar e 
desenvolver atividades de esporte e 
lazer; 

VII. criar e gerir fundo para a 
promoção de suas atividades fins, bem 
como, promover campanhas de 
arrecadação de fundos para promoção 
e apoio de suas atividades, e

VIII. promover, apoiar, patrocinar e 
desenvolver projetos e atividades 
voltadas para o desenvolvimento da 
gestão municipal e das políticas 
municipais, como cursos de formação e 
treinamento de gestores e técnicos, 
eventos e ações de intercâmbio e 
atualização, desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, consultoria e 
assessoramento a órgãos e entidades 
públicas.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE DO SABER

Art. 2º A estrutura do Instituto é composta de órgãos 
da Administração Superior, de Fiscalização e de Direção.

Art. 3º São órgãos de Administração Superior e de 
Fiscalização:

I. Administração Superior:
a. Assembléia Geral 
b. Conselho de Administração 

II. Fiscalização da Instituição: 
a. Conselho Fiscal

Parágrafo Único - As competências da Assembléia Geral, do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal estão 
descritas no Estatuto da Associação.

Art. 4º A gestão do Projeto Cidade do Saber, será 
exercida por uma Diretoria, constituída por seis diretores 
com as seguintes denominações:

I. Diretor Geral;
II.Diretor de Desenvolvimento do Saber;
III. Diretor de Teatro;
IV. Diretor Administrativo;
V.Diretor Financeiro;
VI. Diretor de Relações Institucionais.

Parágrafo Único - As competências da Diretoria estão 
definidas neste Regimento.

Art. 5º São atribuições do Diretor Geral da 
Instituição:

I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, 
bem como as decisões do Conselho de 
Administração;

II.dirigir as atividades da Instituição;
III. presidir as reuniões da Diretoria;

INSTITUTO PROFESSOR 
RAIMUNDO PINHEIRO
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IV. nomear, remover e promover o 
pagamento de obrigações;

V.assinar acordos, convênios, contratos e 
termos de parceria;

VI. autorizar despesas;
VII. representar a Instituição ativa e 

passivamente, em juízo ou fora dele, 
podendo const i tu i r  procuradores,  
mandatários ou prepostos com fins 
específicos;

VIII. delegar competência a membro da 
Diretoria, ou a outros integrantes do corpo 
funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos IV e VI; e

IX. comunicar ao Conselho de 
Administração para as providências 
dispostas neste Regimento, infringências 
às normas legais e regulamentares que 
disciplinam o funcionamento da Instituição 
e regem a gestão da coisa pública, ou a 
ocorrência de ato que possa causar 
prejuízo efetivo ou potencial à imagem da 
entidade.

Ar t .  6º  São at r ibu ições do Di retor  de 
Desenvolvimento do Saber:

I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 
como as decisões do Diretor Geral;

II.dirigir ações de natureza socioeducativa na 
área de educação, cultura, arte e esporte  
desenvolvidas na Instituição;

III. dirigir ações de suporte pedagógico e 
estrutural necessárias ao desenvolvimento 
das atividades na área de educação, cultura, 
arte e esporte  desenvolvidas na 
Organização;

IV. presidir as reuniões da Diretoria de 
Desenvolvimento do Saber;

V.autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria de Desenvolvimento do Saber;

VI. delegar competência a membro do 
corpo funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos IV e V; e

VII. comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
i n f r ingênc ias  às  normas  lega is  e  
regu lamentares  que d isc ip l inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

Art. 7º São atribuições do Diretor do Teatro:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 

como as decisões do Diretor Geral;
II.dirigir as ações de artes cênicas, artes 

visuais,  música, dança e  apresentação de 
espetáculos artístico-culturais desenvolvidas 
no Teatro da Instituição;

III. dirigir o espaço Teatro Cidade do 
Saber;

IV. presidir as reuniões da Diretoria do 
Teatro;

V.autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria do Teatro;

VI. delegar competência a membro do 
corpo funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos IV e V; e

VII. comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
i n f r ingênc ias  às  normas  lega is  e  
regu lamentares  que d isc ip l inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

Art. 8º São atribuições do Diretor Administrativo:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 

como as decisões do Diretor Geral;
II.dirigir as atividades relacionadas as áreas de 

Gestão de Eventos, Coordenação de 
Infraestrutura, Gestão de Pessoas e Gestão 
de TI;

III. presidir as reuniões da Diretoria 
Administrativa;

IV. autorizar despesas inerentes às 
atividades da Diretoria Administrativa;

V.delegar competência a membro do corpo 
funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos III e IV; e

VI. comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
i n f r ingênc ias  às  normas  lega is  e  
regu lamentares  que d isc ip l inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

Art. 9º São atribuições do Diretor Financeiro:
I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 

como as decisões do Diretor Geral;
II.dirigir as atividades relacionadas as áreas de 

Pagamentos e Recebimentos e de Custos e 
Orçamento;

III. gerenciar o sistema contábil da 
Instituição, em parceria com o Controlador, 
zelando pelo cumprimento dos princípios 
legais, contábeis e obrigações acessórias 
cabíveis;

IV. presidir as reuniões da Diretoria 
Financeira;

V.autorizar despesas inerentes às atividades da 
Diretoria Financeira;

VI. delegar competência a membro do 
corpo funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos III e IV; e

VII. comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
i n f r ingênc ias  às  normas  lega is  e  
regu lamentares  que d isc ip l inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

Art. 10º São atribuições do Diretor de Relações 
Institucionais:
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I. cumprir e fazer cumprir este Regimento, bem 
como as decisões do Diretor Geral;

II.executar as atividades relacionadas à área, 
sendo representante da Instituição ante as 
entidades governamentais parceiras;

III. autorizar despesas inerentes às 
atividades da Diretoria de Relações 
Institucionais;

IV. delegar competência a membro do 
corpo funcional da Instituição, para exercitar, 
especificamente, na parte ou no todo, 
qualquer de suas atribuições previstas nos 
incisos II e III; e

V.comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
i n f r ingênc ias  às  normas  lega is  e  
regu lamentares  que d isc ip l inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

Art. 11º Ao Diretor Geral estão vinculados e 
subordinados o Controlador, Assessor da Diretoria, 
Assessoria Técnica e o Ouvidor.

Parágrafo 1º - O Controlador tem como função primordial 
exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários e 
patrimoniais da Instituição, no âmbito operacional. 

Parágrafo 2º - O Assessor da Diretoria Geral tem como 
função essencial auxiliar a Diretoria Geral no desempenho 
das suas funções, visando a otimização e qualificação dos 
processos de trabalho da Instituição. 

Parágrafo 3º - A Assessoria Técnica está subdividida 
estruturalmente em três núcleos de trabalho, formados por 
afinidade técnico-funcional, podendo estar ou não sob a 
responsabilidade de um Assessor, designado através de 
atos específicos da Diretoria Geral. Constituem núcleos de 
trabalho da Assessoria Técnica a Assessoria de 
Comunicação, a Assessoria Jurídica e a Assessoria de 
Captação de Recursos.

Parágrafo 4º - O Ouvidor Geral da Organização atua como 
um canal de comunicação direto, sendo mediador entre os 
usuários e a Instituição, de reclamações, dúvidas, críticas e 
sugestões que não forem resolvidas pelo atendimento 
habitual. As premissas de atuação do Ouvidor Geral estão 
consubstanciadas na confidencialidade, isenção e ética.

Ar t .  12º  São un idades da D i re tor ia  de  
Desenvolvimento do Saber, com suas respectivas equipes 
de projeto.

I. Coordenação de Educação
II.Coordenação de Cultura e Arte
III. Coordenação de Esporte e Lazer
IV. Coordenação de Desenvolvimento e 

Apoio Pedagógico
V.Coordenação de Ações e Espaços 

Comunitários
VI. Núcleo de Atendimento Social

Art. 13º A Diretoria de Teatro não terá Coordenações a 
ela subordinadas, cabendo ao Diretor coordenar 
diretamente as equipes de trabalho a ela submetidas.

Art. 14º São unidades da Diretoria Administrativa
I. Coordenação de Infraestrutura
II.Núcleo de Gestão de Pessoas
III. Núcleo de Gestão de TI 
IV. Núcleo de Gestão Eventos

Art. 15º São unidades da Diretoria Financeira
I. Núcleo de Pagamentos e Recebimentos
II.Núcleo de Custos e Orçamentos 

Art. 16º A Diretoria de Relações Institucionais não terá 
Coordenações ou Núcleos a ela subordinadas, cabendo ao 
Diretor executar diretamente as atividades sob sua 
responsabilidade.

Art. 17º. Para a implementação deste Regimento, a 
Diretoria Geral implantará as unidades mencionadas nos 
artigos precedentes, podendo, porém, em função da 
racionalização administrativa ou da expansão da Instituição, 
extingui-las, substituí-las ou criar outras unidades em iguais 
níveis operacionais ou administrativos.

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA

Art. 18º. À Assessoria Técnica Núcleo de Captação de 
Recursos compete:

I. elaborar e/ou analisar propostas e 
projetos socioeducativos traçando-os em 
conjunto com as áreas executoras ou 
demandantes, construindo seus aspectos 
estruturais, técnicos, e financeiros de 
acordo com os meios disponíveis ou 
exigidos para sua realização;

II.elaborar e/ou analisar propostas e projetos 
para o desenvolvimento e para a 
modernização organizacional, traçando-os 
em conjunto com as áreas executoras ou 
demandantes, construindo seus aspectos 
estruturais, técnicos, e financeiros de 
acordo com os meios disponíveis ou 
exigidos para sua realização; 

III. a r t i cu la r -se  com órgãos e  
entidades públicas e/ou privadas para 
intercâmbio de tecnologias de interesse da 
organização, bem como para captação de 
recursos; 

IV. participar de negociações com 
entidades e organizações representando o 
interesse da Instituição, respondendo em 
conjunto com outros setores pela definição 
de soluções nas parcerias e projetos, bem 
como, analisar juntamente com os 
responsáveis pelas demais áreas 
envolvidas, propostas e projetos, 
garantindo máxima qualidade na sua 
execução;

V.prospectar, acompanhar e avaliar as 
atividades relativas à captação de recursos 
p a r a  a  o r g a n i z a ç ã o ;  a m p l i a n d o  
possibilidades através de recursos 
externos, de parcerias com empresas, 
inscrição de editais, parcerias com órgãos 
do governo federal, estadual ou municipal e 
com outras organizações que possam 
contribuir com o desenvolvimento da 
Instituição;

VI. apresentar para Diretoria Geral, 
anualmente ou quando solicitado, relatório 
das atividades desenvolvidas;

VII. executar outras tarefas afins e 
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correlatas.

Art. 19º.  À Assessoria Técnica Núcleo de 
Comunicação compete:

I. planejar, coordenar, executar, controlar e 
a c o m p a n h a r  a s  a t i v i d a d e s  d e  
comunicação, edição, divulgação e 
marketing da organização;

II.fazer cumprir as políticas e diretrizes da 
área de Comunicação, emanadas pela 
Diretoria Geral da Instituição, em 
consonância com as demais diretorias e 
coordenações, assegurando um fluxo de 
informações eficiente e eficaz;

III. promover a ar t icu lação da 
Instituição com a Comunidade;

IV. executar programas e atividades 
de relações públicas e de relacionamento 
com a imprensa;

V.elaborar, estruturar e publicar informes, 
comunicações e matérias relativas a 
Instituição, de acordo com as orientações 
da Diretoria Geral, para distribuição interna 
e à Imprensa através de meios físicos, 
impressos e/ou eletrônicos;

VI. gerenciar as rotinas, dinâmicas e 
fluxos de atuação da Recepção Central da 
Instituição;

VII. acompanhar a elaboração e o 
desenvolvimento do Planejamento 
Estratégico da Instituição;

VIII. gerenciar processo de elaboração, 
revisão, diagramação e impressão de 
documentos institucionais internos e para 
veiculação externa;

IX. assessorar as diversas áreas 
integrantes da Instituição no que diz 
respeito à organização de eventos 
institucionais, bem como ao público 
participante, durante a sua realização;

X. executar outras tarefas afins e 
correlatas.

Art. 20º. À Assessoria Técnica Núcleo Jurídico, 
assessora a Diretoria Geral e as demais unidades 
da Instituição no controle da legalidade 
administrativa dos atos a serem por elas praticados 
ou já efetivados e para tanto possui as seguintes 
competências:

I. analisar e emitir pareceres sobre acordos, 
contratos, convênios, licitações, aplicação 
de normas legais e outros documentos 
equivalentes, dos quais resultem 
compromissos institucionais ou financeiros 
para a Instituição;

I. organizar, consolidar e atualizar normas, 
jurisprudência e material doutrinário de 
interesse da Instituição;

II.elaborar, apreciar e analisar minutas de 
portarias, resoluções, contratos, convênios, 
acordos, normas técnicas, exposições de 
motivos, memórias e outros documentos 
que envolvam matérias jurídicas;

III. coordenar e executar processos de 
sindicância e inquéritos administrativos;

IV. p res ta r  in fo rmações  sobre  
processos de sua responsabilidade;

V.organizar e manter atualizados ementários 
e fichários de legislações relacionadas com 
as atividades da Instituição;

VI. exercer a representação judicial e 
ex t ra jud i c i a l ,  a  consu l to r i a  e  o  
assessoramento jurídico da Instituição, 
inclusive mediante articulação técnica à 
Procuradoria Geral do Município e demais 
órgãos de controle e fiscalização;

VII. orientar a Diretoria Geral nos 
procedimentos jurídicos necessários à 
realização das Assembléias Gerais e 
reuniões do Conselho de Administração e 
da Diretoria;

VIII. elaborar e encaminhar a Diretoria 
Geral relatórios sobre as atividades 
desenvolvidas;

IX. exercer outras competências 
correlatas e necessárias ao cumprimento 
da finalidade da Instituição e que lhe forem 
atribuídas pela Diretoria Geral.

Parágrafo único – Compõe a Assessoria Técnica Núcleo 
Jurídico o Núcleo de Contencioso ao qual compete o apoio 
em atuações na esfera judicial e administrativa, bem como 
na revisão de atos administrativos sobre a legalidade e 
legitimidade, dentre outras competências que lhe forem 
atribuídas pela Assessoria Jurídica.

Art. 21º. Ao Assessor da Diretoria Geral compete:
I. atuar como assessor imediato do Diretor 

Geral;
II.gerenciar processos administrativos, 

informações, equipes e comunicações 
internas e externas da Diretoria Geral;

III. p r e p a r a r  a p r e s e n t a ç õ e s ,  
organização de eventos e encontros de 
negócios;

IV. atender pessoas (clientes externos 
e internos);

V.e l a b o r a r  d o c u m e n t o s ,  c o n t r o l a r  
correspondência física e eletrônica;

VI. controlar e acompanhar agenda 
quanto à emissão e recebimento de 
documentação institucional obrigatória, 
cumpr indo os prazos das ações 
institucionais pré-definidas em Estatuto, 
Contratos e legislação vigente;

VII. representar a Diretoria Geral em 
atividades institucionais internas e 
externas, visando implementação das 
ações decorrentes da finalidade do 
Instituto;

VIII. subsidiar a organização das 
reuniões da Diretoria Geral, as reuniões dos 
Conselhos e assessorar na execução das 
suas atividades;

IX. executar outras tarefas afins e 
correlatas.

Art. 22º.  Ao Controlador compete:
I. realizar auditoria interna sempre que 

necessário; 
II.supervisionar o sistema contábil da 

Instituição cumprindo e fazendo cumprir as 
exigências legais que disciplinam a área;

III. dentro de seu âmbito de atuação, 
prestar consultoria e fornecer informações 

PÁGINA 38 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  525 - de 20 a 26 de Julho de 2013 - 



gerenciais a Diretoria Geral;
IV. executar outras tarefas afins e 

correlatas.

Art. 23º. Ao Ouvidor compete:
I. atuar como instância resolutiva para busca 

de soluções e/ou informações sobre 
questões levantadas pelos usuários dos 
serviços da Instituição;

II.acompanhar internamente o ritmo de 
atendimento das demandas, buscando sua 
agilização;

III. identif icar oportunidades de 
melhoria na qualidade dos serviços 
prestados pela Instituição;

IV. emitir relatório gerencial por área, 
referente às críticas e sugestões recebidas 
dos usuários, sugerindo possíveis soluções 
aos seus responsáveis; 

V.através da análise dos relatórios gerenciais 
ou da aplicação de pesquisas de satisfação 
com os usuários, identificar o grau de 
satisfação no que se refere aos serviços 
prestados pela Instituição, possibilitando a 
m e l h o r i a  c o n t í n u a  d a s  a ç õ e s  
desenvolvidas;

VI. executar outras tarefas afins e 
correlatas.

Art. 24º.  À Diretoria de Desenvolvimento do Saber, 
compete:

I. Através da Coordenação de Educação – 
COEDU

a. coordenar  e  executar  a t iv idades 
sócioeducativas voltadas para o ensino da 
arte e do esporte e destinadas à rede formal 
de ensino;

b. planejar e realizar mostras didáticas e 
outros eventos similares, para as 
linguagens artísticas e modalidades 
esportivas executadas no âmbito da 
Coordenação;

c. promover programas de qualificação, 
capacitação, formação e de educação 
continuada para educadores, técnicos e 
servidores de um modo geral atuando em 
órgãos e entidades vinculadas à rede 
pública municipal de ensino;

d. coordenar e executar programas ou 
atividades regulares, destinadas à 
promoção do interesse científico e  a prática 
da pesquisa científica, para educandos da 
rede pública municipal. 

II.Através da Coordenação de Cultura e Arte - 
COART

a. coordenar  e  executar  a t iv idades 
socioeducativas voltadas para o ensino das 
artes cênicas, artes visuais, idiomas e 
música;

b. coordenar  e  executar  a t iv idades 
sóc ioeducat ivas vo l tadas para a  
identificação e desenvolvimento de talentos 
nas áreas das artes e da proficiência 
lingüística;

c. planejar e realizar mostras didáticas e 
outros eventos similares, para as 
linguagens artísticas executadas no âmbito 
da Coordenação;

d. fornecer, o apoio técnico-pedagógico, às 

demais unidades da Instituição para a 
realização de ações sócioeducativas nas 
áreas de artes cênicas, artes visuais, 
idiomas e música.

III. Através da Coordenação de 
Esporte e Lazer - CODEL

a. coordenar e executar as atividades 
sócioeducativas voltadas para o ensino do 
esporte nas modalidades oferecidas pela 
Cidade do Saber;

b. planejar e realizar mostras didáticas e 
outros eventos similares, para as 
modalidades esportivas executadas no 
âmbito da Coordenação;

c. coordenar e executar as atividades 
socioeducativas, esportivas e recreativas, 
oferecidas pela Cidade do Saber à 
comunidade e destinadas à promoção e 
melhoria da saúde;

d. coordenar  e  executar  a t iv idades 
sóc ioeducat ivas vo l tadas para a  
identificação, formação e desenvolvimento 
dos talentos esportivos, nas dimensões 
individual e coletiva;

e. fornecer, o apoio técnico-pedagógico, às 
demais unidades da Instituição para a 
realização de ações sócioeducativas nas 
áreas de Iniciação Esportiva, Promoção da 
Saúde e Desenvolvimento de Talentos 
Esportivos. 

IV. Através da Coordenação de 
Desenvolvimento e Apoio Pedagógico – 
CODAP

a. elaborar,  atual izar e aperfeiçoar,   
normatizando e divulgando quando preciso, 
os padrões e procedimentos de apoio  
técnico-pedagógico, necessários ao 
desenvo l v imen to  das  a t i v i dades  
socioeducativas da Instituição;  

b. coordenar e executar os processos de 
inscrição, matrícula e rematrícula dos 
educandos da instituição, nas modalidades 
presencial e on-line, na sede e em unidades 
descentralizadas; 

c. coordenar e operar o sistema de 
informações pedagógicas da instituição, 
armazenando, tratando, tabulando, 
ana l isando e  fo rnecendo dados,  
informações e relatórios, de caráter 
periódico ou eventual;  

d. expedir e controlar, na forma regimental, a 
documentação do educando da Instituição;

e. rea l izar  a tendimento aos pais  e 
responsáveis de educandos, nos seus 
contatos diretos com a Instituição, 
prestando informações, esclarecendo 
dúvidas e encaminhando-os, quando for o 
caso, para a unidade pedagógica 
competente; 

f. coordenar e executar o monitoramento de 
alunos e espaços pedagógicos da 
Instituição, zelando pela disciplina e 
segurança individual e coletiva.

V.Através da Coordenação de Ações e 
Espaços Comunitários - COACO

a. coordenar e executar,  at iv idades 
sócioeducativas voltadas para o ensino da 
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arte e do esporte e destinadas à projetos 
externos em comunidades;

b. coordenar e executar as atividades 
socioeducativas realizadas no Museu 
Universo da Criança e do Adolescente 
(ÚNICA) e no Memorial do Pólo Industrial 
de Camaçari, sendo responsável pela 
administração desses espaços;

c. planejar e realizar mostras didáticas e 
outros eventos necessários e integrantes 
do rol de atividades sócioeducativas, sob 
responsabilidade da Coordenação.

VI. Através do Núcleo de Atendimento 
Social

a. gerenciar e executar as ações e atividades 
lúdicas-socializantes de projetos internos 
destinados ao público infantil dos 04 aos 12 
anos;

b. gerenciar e executar as ações e atividades 
socioinformativas a serem executadas 
através de projetos internos destinados à 
pais e/ou responsáveis dos usuários diretos 
dos serviços da Instituição;

c. planejar e realizar mostras didáticas e 
outros eventos necessários e integrantes 
do rol de atividades sob responsabilidade 
do Núcleo;

d. gerenciar as atividades e o funcionamento 
da Gibiteca, Brinquedoteca e Estação de 
Embarque, otimizando o seu uso e zelando 
por sua conservação.

Art. 25º.  À Diretoria do Teatro, compete:
I. Incentivar o desenvolvimento das artes 

cênicas, artes visuais, da música e a 
apresentação de espetáculos artístico-
culturais fomentando a formação de platéia; 

II.Idealizar e desenvolver projetos artísticos e 
culturais, fomentando a qualificação, 
produção e participação da comunidade;

III. planejar, gerenciar, orientar, 
executar, controlar, acompanhar, analisar e 
avaliar as ações de natureza cultural 
desenvolvidas no espaço do Teatro;

IV. Executar outras tarefas afins e 
correlatas.

Art. 26º. À Diretoria Administrativa compete: 
I. desenvolver e orientar projetos de 

modernização administrativa, assegurando 
a implantação e o aperfeiçoamento 
c o n s t a n t e  d o s  s e u s  s i s t e m a s  
administrativos, operacionais e de controle 
interno;

II.efetivar estudos geradores de informações 
básicas de caráter geral da Instituição 
subsidiando decisões administrativas mais 
amplas, especialmente nas áreas de 
expansão e diversificação dos serviços e 
custos;

III. elaborar, acompanhar e avaliar os 
planos de ação global da Instituição;

IV. executar outras tarefas afins e 
correlatas.

Parágrafo único – À Diretoria Administrativa está subdividida 
em quatro áreas operacionais com competências distintas 
conforme abaixo:

I. Núcleo de Gestão de Eventos 

a. coordenar os aspectos logísticos das 
atividades relacionadas aos eventos 
institucionais realizados na organização; 

b. administrar o uso dos auditórios oferecidos 
à comunidade através da locação;

c. otimizar a util ização dos espaços 
disponíveis para eventos na Instituição, 
desenvolvendo processos de identificação 
e captação de clientes potenciais;

d. executar outras tarefas afins e correlatas.

II.Coordenação de Infraestrutura 
a. organizar e manter o cadastro de 

fornecedores de materiais e serviços;
b. efetuar todas as compras de material de 

consumo dentro das necessidades da 
Instituição, mediante cotação de preços no 
mercado;

c. receber, conferir e zelar pela guarda e 
distribuição dos materiais de expediente e 
de uso nas atividades finalísticas da 
Instituição;

d. assegurar a logística adequada dos 
r e c u r s o s  m a t e r i a i s ,  e s p o r t i v o s ,  
cenográficos, áudio-visuais e didáticos 
utilizados pela Instituição;

e. elaborar inventário mensal e anual de 
material estocado;

f. gerenciar o ativo fixo da Instituição, 
acompanhando sua movimentação, 
valorização e depreciação, elaborando 
anualmente e periodicamente o inventário 
patrimonial;

g. acompanhar, s istematicamente as 
movimentações, perdas ou extravios de 
materiais e equipamentos e adotar as 
providências cabíveis;

h. zelar e manter em perfeitas condições de 
uso e convivência as áreas da Instituição;

i. controlar o seguro de todos os bens 
patrimoniais;

j. gerir os contratos dos serviços terceirizados 
de manutenção, limpeza, vigilância, 
transportes e outros serviços auxiliares;

k. verificar as certidões de quitação federais, 
estaduais e municipais, referentes a 
processos administrativos de fornecedores 
e prestadores de serviços;

l. coordenar a utilização dos veículos 
destinados ao apoio administrativo da 
Instituição, acompanhando e controlando o 
consumo dos combustíveis;

m. controlar e manter os serviços de energia, 
água e telecomunicações da Instituição;

n. gerir e manter os sistemas de compras, 
patrimônio, manutenção e logística da 
Instituição;

o. gerir os serviços mecanográficos e gráficos;
p. gerir, controlar, orientar e executar os 

serviços de protocolo, telefonia, segurança 
e malotes;

q. executar outras tarefas afins e correlatas.

III. Núcleo de Gestão de Pessoas 
a. controlar o quadro de pessoal da 

Instituição, organizando e mantendo 
atualizados o cadastro e a documentação 
funcional dos colaboradores e da mão-de-
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obra contratada por prestação de serviços; 
b. implementar e/ou executar programas de 

recrutamento, seleção mantendo os 
registros correspondentes das admissões e 
demissões;

c. controlar e fiscalizar o relógio de ponto, bem 
como o sistema de banco de horas;

d. coordenar a captação, desenvolvimento e 
re tenção dos  recursos  humanos 
necessários para assegurar o pleno 
funcionamento da Instituição;

e. atualizar e controlar o Sistema de 
Departamento Pessoal, emitindo e 
analisando relatórios pertinentes;

f. implementar e/ou executar normas e 
procedimentos inerentes a cargos e 
sa lá r ios ,  man tendo  os  reg is t ros  
correspondentes;

g. manter atualizadas as obrigações 
trabalhistas e acessórias;

h. p r o m o v e r  a ç õ e s  v i s a n d o  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e  o  a d e q u a d o  
aproveitamento das potencialidades 
i n t e r n a s ,  d e s e n v o l v e n d o  e  
operacionalizando processos de avaliação 
de desempenho, monitoramento e controle 
do quadro de pessoal; 

i. desenvolver instrumentos motivacionais de 
integração interpessoal e funcional,  
efetuando intervenções em grupos e 
unidades de trabalho em situação de 
conflito;

j. assessorar, apoiar e subsidiar as 
negociações sindicais; 

k. formular, propor e implementar políticas de 
concessão de benefícios;

l. executar outras tarefas afins e correlatas.

IV. Núcleo de Gestão de TI 
a. elaborar, de acordo com as demandas 

internas de TI (software/hardware), plano 
estratégico para o parque tecnológico da 
Instituição;

b. gerenciar parque tecnológico existente na 
Instituição; 

c. gerenciar e executar demandas internas 
apresentadas através do Sistema de 
Atendimento ao Usuário; 

d. desenvolver, de acordo com as demandas 
in te rnas  apresen tadas ,  s i s temas 
específicos para uso na Instituição; 

e. gerenciar e manter os sistemas utilizados 
pela Instituição;

f. administrar o acesso e utilização adequada 
do e-mail corporativo, da internet e rede;

g. fornecer  supor te  técn ico para o  
funcionamento das câmeras de segurança 
da Instituição;

h. projetar e gerenciar políticas de acesso à 
internet e intranet;

i. identificar oportunidades de uso de TI para 
otimização dos trabalhos da Instituição;

j. gerenc ia r  e  mon i to rar  empresas  
terceirizadas que atendem as demandas de 
TI;

k. gerenciar projetos, planejamento e 
operac ional ização das normas e 
procedimentos inerentes a Gestão de TI, 

mantendo os registros correspondentes;
l. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 27º.  À Diretoria Financeira compete:
I. Núcleo de Pagamentos e Recebimentos

a. gerenciar o recebimento de todos os 
créditos da Instituição;

b. gerenciar os pagamentos de todas as 
obrigações financeiras da Instituição;

c. elaborar processos de receitas de qualquer 
natureza, quando houver;

d. gerenciar a movimentação das contas 
bancárias.

II.Núcleo de Custos e Orçamentos
a. elaborar demonstrativos e fornecer dados 

sobre a situação financeira da Instituição;
b. gerenciar o fluxo de caixa;
c. controlar certidões de quitação com a 

Federação, Estado e Município;
d. gerenciar os custos da Instituição, bem 

como, apresentar sempre que necessário 
panorama da saúde financeira da 
Instituição;

e. executar outras tarefas afins e correlatas.

Art. 28º.  À Diretoria de Relações Institucionais 
compete:

I. desenvolver as articulações necessárias 
para estabelecer parcerias com os órgãos 
públicos, federais, estaduais e municipais; 

II.criar, estabelecer e desenvolver os 
mecanismos necessários para garantir a 
relação  satisfatória com o cliente 
institucional público;

III. manter relações e articular a 
integração com entidades governamentais 
e organizações não governamentais;

IV. articular convênios e acordos, por 
delegação da Diretoria Geral;

V.representar a Instituição nos assuntos 
pertinentes á Diretoria de Relações 
Institucionais e em outros que forem 
delegados pelo Diretoria Geral;

VI. executar outras tarefas afins e 
correlatas.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES

Art. 29º. Aos Assessores e Coordenadores é 
atribuído:

I. planejar, coordenar, controlar e avaliar as 
atividades em sua área de atuação;

II.cumprir e fazer cumprir as diretrizes, 
no rmas  e  o r i en tações  técn i cas ,  
administrativas e financeiras da Instituição;

III. assessorar a Diretoria e as outras 
áreas da Instituição nos assuntos de 
responsabilidade da sua área específica de 
trabalho;

IV. executar e fazer executar as 
a t i v i d a d e s  n e c e s s á r i a s  a o  b o m  
funcionamento técnico-administrativo de 
sua unidade;

V.orientar o cumprimento de metas e 
prioridades, de acordo com orientação 
superior e com as estratégias Institucionais;
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VI. propor à Diretoria, em suas áreas 
específicas, as medidas e providências que 
julgar necessárias para maior eficiência no 
desempenho das atividades da Instituição;

VII. e l a b o r a r  e  e n c a m i n h a r ,  
periodicamente, à Direção, relatórios sobre 
as atividades desenvolvidas;

VIII. articular-se com as demais 
unidades da Instituição, objetivando a 
adequada integração funcional das 
atividades;

IX. manter os contatos institucionais 
necessários ao desenvolvimento eficiente 
das atividades da Instituição;

X. exercer  ou t ras  a t r ibu ições  
correlatas.

Art. 30º.  Ao Controlador é atribuído:
I. cumprir e fazer cumprir este regimento, 

bem como as decisões do Diretor Geral;
II.supervisionar os processos administrativos 

e financeiros da Instituição;
III. supervisionar processos tributários 

da Instituição; 
IV. supervisionar o processo de 

registro dos livros contábeis nos órgãos 
apropriados;

V.comunicar a Diretoria Geral para as 
providências dispostas neste Regimento, 
infr ingências às normas legais e 
regulamentares que discipl inam o 
funcionamento da Instituição e regem a 
gestão da coisa pública, ou a ocorrência de 
ato que possa causar prejuízo efetivo ou 
potencial à imagem da entidade.

CAPITULO V
SUBSTITUIÇÕES

Art. 31º.  Em suas faltas ou impedimentos, os 
titulares de cargos de Direção, e de Coordenação serão 
substituídos na seguinte ordem:

I. o Diretor Geral, pelo Diretor Administrativo; 
II.os Diretores de Área, por um substituto 

designado pelo Diretor Geral;
III. os Coordenadores, por um 

substituto indicado pelo Diretor da área que 
esteja subordinado.

Parágrafo Único - O Diretor Geral, mediante Portaria, 
formalizará os substitutos de que trata este artigo.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32º.  Quando a Instituição se fizer representar 
em conferências, reuniões, congressos, simpósios, etc. 
serão preferencialmente escolhidos os membros que 
tenham especialização nos assuntos a serem tratados.

Art. 33º. As correspondências dirigidas às 
autoridades Municipais, Estaduais e Federais, bem como as 
demais autoridades e representantes, serão feitas por meio 
de ofício, com papel timbrado, assinado pelo Diretor Geral, 
na sua falta o Diretor Administrativo.

Art. 34º. Os membros da Instituição poderão ser 
ressarcidos pelas despesas ou custos que incorrerem em 
nome da entidade, mediante apresentação de 

comprovantes de gastos, em formulário próprio, não se 
confundindo isto com remuneração ou vantagem de 
qualquer espécie. 

Art. 35º.  O Diretor Geral poderá constituir Equipes 
de Trabalho com finalidade, liderança, competência e prazo 
de validade definidos.

Art. 36º.  Os Líderes de Equipes de Trabalho 
poderão receber gratificação, a depender da conveniência 
da Administração.

Parágrafo Único - A gratificação será estipulada pela 
Diretoria Geral, sendo um percentual que incidirá sobre o 
salário do colaborador, enquanto perdurar as atividades da 
Equipe de Trabalho.

Art. 37º. - As disposições deste Regimento Interno 
somente poderão ser alteradas pelo voto favorável de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do 
Instituto, em Assembléia Geral, especialmente designada 
para esta finalidade. 

Parágrafo Único - Os casos omissos ou dúvidas surgidas na 
aplicação deste regimento interno serão disciplinados pelo 
Conselho de Administração, em consonância com o 
Estatuto e com os princípios e objetivos sociais da entidade.

Art. 38º. - Este Regimento Interno entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Camaçari, 08 de maio 2013. 

Ana Lúcia Alves da Silveira
Presidente da Assembléia Geral 

INSTITUTO PROFESSOR RAIMUNDO PINHEIRO
REGULAMENTO INTERNO DE NORMAS E 

PROCEDIMENTOS 
PARA AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

CAPÍTULO I – OBJETIVOS GERAIS
CAPÍTULO II - CONTRATOS E CONVÊNIOS 
CAPÍTULO III – CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
CAPÍTULO IV - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS
CAPITULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Assembléia Geral do Órgão de Administração Superior do 
Instituto Raimundo Pinheiro, no uso de suas atribuições 
legais, em reunião datada de 08/05/2013, deliberou aprovar, 
por unanimidade, o seguinte REGULAMENTO INTERNO 
DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES E 
CONTRATAÇÕES, com vistas à execução do Contrato de 
Gestão  n° 050/2013:

CAPÍTULO I
OBJETIVOS GERAIS

Artigo 1º - O presente Regimento Interno de normas 
e procedimentos para aquisições e contratações do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro possui os seguintes objetivos 
gerais:

I. R e g u l a m e n t a r  e  d e f i n i r  o s  
proced imentos re ferentes  aos 
contratos e/ou convênios firmados pelo 
Instituto Professor Raimundo Pinheiro, 
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bem como procedimentos a serem 
observados quando da solicitação e 
contratação de serviços de terceiros, 
de f i n i ndo  responsab i l i dade  e  
acompanhamento dos mesmos;

II.Estabelecer diretrizes e procedimentos 
para o recrutamento, seleção e 
contratação de funcionários do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro;

I I I .  E s t a b e l e c e r  d i r e t r i z e s  e  
procedimentos para compra de 
material e equipamento para aplicação 
direta e estoque.

Parágrafo Único - A aplicação das regras contidas neste 
Regulamento  aplicam-se a todas as unidades do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro.

Artigo 2º - Os termos utilizados pelo Regulamento 
Interno de normas e procedimentos para aquisições e 
contratações do Instituto Professor Raimundo Pinheiro 
possuem os seguintes conceitos e abreviaturas:

I. Contrato - todo e qualquer ajuste entre 
órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontade para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações 
r e c í p r o c a s ,  s e j a  q u a l  f o r  a  
denominação;

II.Contrato simplificado - documento 
padronizado do acordo entre o Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro e o 
prestador de serviços, cujo valor seja 
abaixo de R$5.600,00;

III. Convên io  -  aco rdo  de  
cooperação  assoc ia t i va  en t re  
partícipes com interesses comuns e 
coincidentes, com as mesmas 
pretensões;

IV. Gestor do Contrato - a área 
designada através da cláusula do 
c o n t r a t o ,  r e s p o n s á v e l  p e l o  
acompanhamento das cláusulas e 
condições estipuladas;

V.Notória especialização - o profissional 
ou empresa cujo conceito de sua 
espec ia l i dade ,  deco r ren te  de  
desempenho anterior, estudos, 
e x p e r i ê n c i a s ,  p u b l i c a ç õ e s ,  
organizações, aparelhamento, equipe 
técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto 
do  contrato;

VI. Bole t im de  Medição -  
documento que relata o que foi 
realizado na obra e o valor a ser 
liberado para pagamento da mesma;

VII. Gestão de Pessoas – GP: 
Setor responsável por todo o Recursos 
Humanos da Empresa, desde o 
recrutamento, criação de novos cargos 
e salários, passando pela parte 
administrativa da contratação como 
elaboração de folha de pagamento e 
benefícios ao funcionário bem como 

avaliações de desempenho e processo 
demissional. E subordinada a Diretoria 
Administrativa;

VIII. Recursos Humanos – RH: 
Subordinada a Gestão de Pessoas, 
responsáve l  pe la  en t rada  do  
funcionário no Instituto.

 
IX. Departamento Pessoal – DP: 

Subordinada a Gestão de Pessoas, 
responsável pela parte administrativa e 
operacional de Gestão de Pessoas, 
com inclusão nos programas de 
b e n e f í c i o s ,  r e c o l h i m e n t o  d e  
documentação exigida, elaboração da 
folha de pagamento;

X. Aplicação Direta – Produtos 
com finalidade específica e prazos de 
validade curtos, não gera estoque;

XI. Estoque  -  São aqueles 
materiais que são mantidos em 
quantidade, a fim de garantir a 
continuidade das atividades dos 
setores e suas faltas comprometem o 
a t e n d i m e n t o  a o s  u s u á r i o s ,  
ocasionando falhas no processo;

XII. Almoxarifado – é a unidade 
administrativa responsável pelo 
controle e pela movimentação dos bens 
de consumo, que são registrados de 
acordo com as normas vigentes.

CAPÍTULO II
CONTRATOS E CONVÊNIOS

Art. 3º A responsabilidade pela gestão dos 
Contratos e Convênios celebrados cabe a cada área 
contratante, em nível mínimo de Coordenação, com vistas 
ao atendimento às demandas de serviços da unidade.

Art. 4º Cabe à Assessoria Jurídica do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro a responsabilidade para 
elaboração e/ou análise e validação de todos os contratos e 
convênios celebrados pelo Instituto, emitindo, inclusive, os 
competentes pareceres.

Art. 5º São atribuições do Gestor do Contrato:
I. Acompanhar a execução do 

C o n t r a t o ,  g a r a n t i n d o  o  f i e l  
c u m p r i m e n t o  d a s  c l á u s u l a s  
contratuais;

II. Observar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados;

III. Prestar informações, a qualquer 
momento, sobre a situação física e 
financeira do Contrato;

IV. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, 
serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato;

V. Atestar a execução dos serviços 
para efeito de pagamento;

VI. Solicitar, quando necessário, 
alterações no contrato ou rescisões.
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Art. 6º Para todo acordo de fornecimento de 
serviços referentes à Lotação de Imóveis, Prestação de 
Serviços, Consultoria, Transporte, Benefícios ao 
Empregado (alimentação, assistência médica, etc.), Cessão 
e Locação de Espaços do Instituto, Cooperativas e outros 
será exigida a assinatura de um instrumento contratual.

Art. 7º O controle e acompanhamento financeiro dos 
contratos em vigor são de responsabilidade da Diretoria 
Financeira, identificada neste Regulamento como 
Administradora de Contrato.

Art. 8º São atribuições do Administrador do 
Contrato:

I. Organizar e manter um banco de dados com 
informações sobre todos os contratos em 
vigor;

II.Garantir a liberação do pagamento de faturas 
referentes ao Contrato, somente após a 
conferência e confirmação da existência de 
saldo suficiente no referido Contrato e da 
respectiva execução do serviço;

III. Sugerir ao Gestor do Contrato providências 
para a renovação ou alterações nos 
Contratos sempre que se façam necessárias;

IV.Comunicar, por escrito, ao Gestor do 
Contrato, sempre que o contrato estiver com 
saldo remanescente igual a 20% do valor total 
do Contrato, ou a 30 dias do seu vencimento. 
No caso de contratos de aluguel o prazo será 
de 60 dias;

V.Prestar informações a qualquer momento, 
sobre dados disponíveis no seu banco de 
dados.

Parágrafo Único - Os contratos com saldo indisponível ou 
com prazo de validade vencido, terão seus pagamentos 
bloqueados.

Art. 9º Todo contrato ou convênio firmado será 
assinado por um Diretor e pelo Diretor Geral.

Parágrafo Único – Na ausência do Diretor Geral, este será 
substituído pelo Diretor Administrativo, nos termos do 
Estatuto Social do Instituto Professor Raimundo Pinheiro.

Art. 10º Todo contrato ou convênio será emitido em 4 
(quatro) vias, sendo a 1ª via do contratante, 2ª via do 
contratado / conveniado, 3ª do Gestor do contrato e 4ª da 
Diretoria Financeira.

Art. 11º A quitação dos compromissos pela Diretoria 
Financeira só ocorrerá se comprovada a efetiva prestação 
do serviço, atestado pela área Gestora do Contrato.

Art. 12° A Diretoria Financeira em cada pagamento 
efetuará, obrigatoriamente, o recolhimento dos impostos 
devidos, em conformidade com o Instrumento Normativo de 
Retenções e Recolhimentos.

Art. 13° Para atender a demandas específicas, 
dentro dos objetivos para a qual foi criado o Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro, celebrar convênios com 
instituições públicas e privadas com as seguintes 
especificidades:

I.Convênio de Cooperação Técnica;
II. Convênio de Cooperação Financeira;
III. Convênio de Patrocínio;
IV. Outros de natureza similar.

 
Art. 14° É vedada a celebração de Convênios com 

instituições que a qualquer título receberam recursos do 
Instituto e que não tenham prestado contas da sua 
aplicação, ou as tendo, tenham sido detectadas 
irregularidades insanáveis ao ponto da rejeição das contas.

Art. 15° Cabe à Diretoria Administrativa a gestão e 
fiscalização do cumprimento deste Regulamento.

Art. 16° Cabe à Coordenação de Infraestrutura a 
responsabilidade pela cotação de preços e formalização do 
processo de contratação de todos os serviços prestados ao 
Instituto.

Art. 17° Toda prestação de serviço precederá de 
uma cotação de preços em, no mínimo três fornecedores, 
salvos em casos de notória especialização ou fornecedor 
exclusivo, o que deverá ficar comprovado no processo de 
aquisição.

Art. 18° Para Seleção de Contratantes de âmbito 
nacional poderão participar firmas brasileiras e 
estrangeiras, legalmente autorizadas a funcionar no Brasil.

Parágrafo Único – As Seleções de Contratantes de âmbito 
internacional ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos 
órgãos federais responsáveis pela política monetária e pela 
política de comércio exterior.

Art. 19° O pedido para a contratação de prestação 
de serviços no Instituto Professor Raimundo Pinheiro será 
feito pela área interessada a partir do nível de Coordenação.

Art. 20° Os processos referentes à contratação de 
serviços deverão ser aprovados pela Diretoria.

Art. 21° Para prestação de serviços ao Instituto 
poderão ser contratadas pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 22° Os serviços com valor até R$ 5.600,00 
(cinco mil e seiscentos reais) serão acordados através de 
Contrato Simplificado.

Parágrafo Único – Os eventos citados neste item não se 
aplicam para obras e serviços de engenharia.

Art. 23° A liberação do pagamento dependerá do 
atestado de execução do serviço emitido, em nível mínimo 
de Coordenação, pela área solicitante.

CAPÍTULO III
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Art. 24º Os procedimentos de contratação de 
pessoal obedecerão às regras previstas na CLT, Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; DOU de 09/08/1943, 
sempre por intermédio de prévia realização de seleção.

 Art. 25° Eventuais propostas de alterações do 
quadro funcional, quando resultar em aumento quantitativo 
de pessoal, bem como a respectiva tabela salarial, devem 
ser necessariamente fundamentadas pela Diretoria 
Administrativa, através da Gestão de Pessoas, aprovada 
pela Diretoria Geral quando do seu encaminhamento, para 
aprovação final na Assembléia Geral e com a chancela do 
Conselho de Administração do Instituto. 
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Art. 26° É facultado, ao poder executivo, cessão 
especial de servidor municipal, para o Instituto, mediante 
regras estabelecidas no Contrato de Gestão.

Art. 27° Os limites e critérios para a despesa com a 
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados do Instituto, 
serão estabelecidos nos termos previstos no Contrato de 
Gestão n° 050/2013.  

Art. 28° O processo de recrutamento e seleção de 
pessoas nas unidades do Instituto deve iniciar com o envio 
da requisição de pessoal a Diretoria Administrativa a qual 
proferirá uma análise do pedido, e entendendo pela sua 
necessidade, encaminhará o processo para aprovação da 
Diretoria Geral.

Art. 29° Caberá a Diretoria Administrativa através de 
Gestão de Pessoas recrutar, selecionar, contratar e 
acompanhar o desempenho do funcionário junto a sua 
unidade, o que se operacionalizará da seguinte forma:

I. Gestor da Unidade – Diretoria:
a.  Verifica a existência da vaga e 

encaminha o pedido com o perfil do 
candidato à Assessoria de Gestão de 
Pessoas para análise e validação;

II. Diretoria Administrativa - Gestão de 
Pessoas:
a.  Recruta candidatos à vaga através 

de banco de currículos, jornal, agência 
de RH contratada ou através de 
indicação de funcionários;

b.  Seleciona através de análise do 
currículo, entrevista técnica, dinâmica 
de grupo e testes psicológicos;

c.  Encaminha os candidatos ao 
solicitante para aprovação final;

d.  O RH informa o valor da 
remuneração, estabelecido em tabela 
remuneratória;

e.  O RH Encaminha o candidato para 
os procedimentos médicos pré – 
admissionais;

f.  O RH verifica se o novo funcionário 
deseja inclusão na Assistência 
Medica,  Odonto lóg ica e Vale 
Transporte e inclui o funcionário no 
Seguro de Vida;

g.  O RH entrega formulário de 
cadastro e lista de documentos para 
admissão;

h. O candidato preenche a ficha de 
cadastro de funcionários (anexo I) e 
a p r e s e n t a  a  d o c u m e n t a ç ã o  
necessária ao Departamento Pessoal;

i.    O DP providencia a assinatura do 
contrato individual de trabalho e a 
confecção de identificação do novo 
funcionário (crachá);

j. Encaminha a ficha de cadastro à 
Contabilidade para registro em livro 
próprio e inclusão na folha de 
pagamento;

k. O DP encaminha o novo funcionário 
ao RH para a inclusão no Programa de 
Ambientação e apresentação a todos 
os setores.

 

CAPÍTULO IV
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Art. 30º Cabe à Diretoria Administrativa, através da 
Coordenação de Infraestrutura a gestão e fiscalização do 
cumprimento deste Regulamento.

Art. 31° Cabe ao Setor de Compras a 
responsabilidade pela cotação de preços e formalização do 
processo de compra de material e equipamentos.

Art. 32° Toda compra de material e equipamento 
precederá de uma cotação em, no mínimo, três 
fornecedores, salvo em caso de fornecedor exclusivo, que 
deverá ser justificado e fundamentado por meio de parecer 
jurídico.

Art. 33° Cabe ao setor de Compras:
I. a  se leção de Cont ra tantes para 

fornecimento de material operacional e 
equipamentos;

II. toda a logística de suprimentos – 
planejamento e negociação comercial de 
compras, o acompanhamento após a 
compra até a entrega do item e o controle 
das compras;

III. a elaboração e atualização constante do 
cadastro de fornecedores;

IV. emissão do formulário Pedido de Cotação e 
envio aos fornecedores para que sejam 
consultados.

Art. 34° Cabe a Gestão de Compras informar a 
Coordenação de Infraestrutura, mensalmente ou 
semanalmente; a depender da natureza do item; e a relação 
de materiais que precisam ser adquiridos ou precisam de 
reposição.

Art. 35° A Gestão de Compras, quando das 
consultas, deverá efetuar, sempre que possível, rodízio com 
fornecedores que apresentarem as melhores condições de 
compras.

Art. 36° As propostas deverão ser anexadas e 
transcritas em um mapa comparativo de preços e 
equalizadas para análise e opção da melhor oferta.

Art. 37° A empresa vencedora deverá estar com as 
certidões de quitação: FGTS, Previdência Social e Receita 
Federal; válidas no período da contratação e da execução 
do contrato.

Art. 38° A formalização do contrato ou do contrato 
simplificado de fornecimento, contendo as condições 
negociadas, se dará com emissão do documento: Pedido de 
Compra; devidamente aprovado pela Diretoria 
Administrativa e com pleno conhecimento e aceite do 
fornecedor.

Parágrafo 1º - As aquisições realizadas através do Fundo 
Fixo não obedecerão às condições citadas acima.

Parágrafo 2º - Para solicitar materiais de consumo eventual, 
equipamentos, etc., o líder da área usuária preencherá um 
formulário e enviará ao Setor de Compras.
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Art. 39° Todas as Notas Fiscais de aquisição de 
material, independentemente do valor, utilização e 
classificação, passarão obrigatoriamente pelo Almoxarifado 
para recebimento físico/fiscal e integração ao Sistema 
Financeiro/Contábil.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40° É vedado a todo funcionário do Instituto 
Professor Raimundo Pinheiro o recebimento de brindes e 
presentes de valor superior a R$ 20,00(vinte reais), ou a 
percepção de quaisquer benefícios ou vantagens pessoais 
junto aos fornecedores e prestadores de serviços. O 
descumprimento desta determinação sujeitará o funcionário 
às penalidades administrativas cabíveis.

Art. 41º. - As disposições deste Regulamento 
somente poderão ser alteradas pelo voto favorável de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros do 
Instituto, em Assembleia Geral, especialmente designada 
para esta finalidade. 

Parágrafo Único - Os casos omissos ou dúvidas surgidas na 
aplicação deste Regulamento serão disciplinados pelo 
Conselho de Administração, em consonância com o 
Estatuto e com os princípios e objetivos sociais da entidade.

Art. 42º. - Este Regulamento entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Camaçari, 08 de maio 2013. 

Ana Lúcia Alves da Silveira
Presidente da Assembléia Geral 

COORDENADORIA DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO

HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 067/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de sonda 
uretral, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, para 
futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/07/2013. VITAL SAMPAIO 
NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 PREGÃO Nº 061/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
m a n u t e n ç ã o  p r e v e n t i v a  e  c o r r e t i v a  c o m  
substituição/fornecimento de peças, partes, componentes e 
acessórios para equipamentos odontológicos da Secretaria 
Munic ipal  de Saúde de Camaçar i .  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 12/07/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 064/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de publicação no Diário Oficial do 
Estado e no Diário da União para publicação dos Atos Legais 
da prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/07/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 054/2013 - COMPEL (Presencial) - 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de açúcar, para 
futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2013. ADEMAR DELGADO DAS 
CHAGAS.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 038/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis destinados à alimentação 
Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Camaçari - BA, à 
empresa: LITORAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA para os lotes 02 e 04 conforme a 
seguir:

Data da Homologação: 17/07/2013. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 044/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Equipamentos de Informática (ESTAÇÃO DE TRABALHO, 
NETTOP, NOTEBOOK, NETBOOK, ULTRABOOK E 
TABLET) para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/07/2013. ADEMAR 
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DELGADO DAS CHAGAS. 

A Secretaria da Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada: 
PREGÃO Nº 019/2013 (ELETRÔNICO) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de solução, 
para atender as unidades de Saúde do Município de 
Camaçari-Ba. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/07/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

A Secretaria de Saúde, do município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
 
PREGÃO Nº 075/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE - 
OBJETO: Aquisição de suplementos nutricionais, para 
atendimento ao Programa de Complementação Alimentar, 
destinados aos indivíduos portadores de intolerâncias e 
alergias alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios 
do metabolismo do aparelho digestivo e indivíduos com 
desnutrição grave ou patologias com aumento da demanda 
nutricional, como câncer e Diabetes Mellitus em tratamento 
supervisionado na rede de saúde do município de 
Camaçari-BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/07/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial N.º 032/2013 – 
COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é a Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis (arroz polido, óleo de soja, sal 
iodado, proteína texturizada de soja) destinados à 
alimentação Escolar nas Creches e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari - BA, a 
empresa: LITORAL NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA para os lotes: 01 com o valor global 
adjudicado de R$ 90.000,00, lote 02 com valor global 
adjudicado de R$ 68.400,00, lote 03 com o valor global 
adjudicado de R$ 3.500,00,e lote 04 com valor global 
adjudicado de R$ 39.000,00. Data da Homologação: 
16/07/2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS – 
PREFEITO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 041/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de 
expediente (envelopes) para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e a necessidade da Administração 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 028/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
equipamentos de informática (PLACAS, FONTES, LEITOR 
DE DVD E HD), para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da administração municipal.. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/07/2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS. 

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO - n.º 045/2013 (Presencial) – COMPEL - 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Condicionadores de Ar, tipo split, incluindo transporte e 
instalação, para futuras contratações, de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Pública 
Municipal. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/07/2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS. 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0163/2013. CONTRATADO: JAT- 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. 
LICITAÇÃO :  Pregão Presencial n.º 061/2013 – 
COSEL/SAÚDE. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva e corretiva com 
substituição/fornecimento de peças, partes, componentes e 
acessórios para equipamentos odontológicos da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari. Vencedora do único lote. 
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Valor Global: R$ 245.760,00 (duzentos e quarenta e cinco 
mil setecentos e sessenta reais) .  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4026, 4027, 4030; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 e 3.3.90.39 ; Fonte: 
0102.020, 0114.025, 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 15 
de julho de 2013. VITAL SAMPAIO NETO.

Contrato Nº 0121/2013 Inexigibilidade de licitação Nº. 
067/2013. Contratado: RS Pereira ME. Objeto: Contratação 
de artistas e bandas: Adelmario Coelho, Limão com Mel, 
Aviões do Forró, Arreio de Ouro, Seu Maxixe, Gibão de Couro 
e Xikakerê,  através de seu representante exclusivo  empresa 
RS Pereira ME, para realização de shows musicais na festa 
denominada (Camaforró 2013) a ser realizada no período de 
22/06 à 24/06/2013 em Camaçari-BA. Valor global: R$ 
693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; Elemento de 
Despesa: 3390.39. Fonte de Recurso: 0001.000-0.  Data da 
Assinatura: 19/06/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0122/2013 Inexigibilidade de licitação Nº. 
068/2013. Contratado: Edimário de Santana Sena- ME. 
Objeto: Contratação de artistas/bandas: Edy Xote, Forrozão 
Cara Feia, Zene e Lucas, Cícero Do Acordeon, Jaguar e Cia, 
Gênios Sampaio, A`Vibe, Sergio Junior, Forró Chicote, Forró 
Tô Na Mídia, Jane Som, Digitais do  Forró, Freitas Do 
Acordeon, Sela De Prata, Willian e Banda, Kabaçola, 
Lambadeiros do  Forró, Grupo R.A, Mistura Total, Beto Bala, 
Cecy Oliver, Celebridades 10, Dalizabumba, Wando Santos, 
Forró Só Alteração, Banda Barretos, Melaço De Cana e 
Graudos Dos Teclados,através de seu representante 
exclusivo a empresa Edimário de Santana Sena-ME, para a 
festa junina denominada (CAMAFORRÓ 2013), que será 
realizada no período de 22/06 a 24/06/2013, em Camaçari-
BA.. Valor global: R 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; 
Elemento de Despesa: 3390.39  Fonte de Recurso: 0001.000-
0  Data da Assinatura: 19/06/2013. - Ademar Delgado das 
Chagas.

CONTRATO N.º 168/2013. CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
LICITAÇÃO :  Pregão Presencial n.º 038/2013  – 
COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros 
alimentícios não perecíveis destinados à alimentação Escolar 
nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Camaçari - BA. Vencedora dos Lotes 
02 e 04. Valor Global: R$ 133.700,00 (cento e trinta e três 
mil e setecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 4008 - Natureza da Despesa: 
3390.30.00.00 - Fonte 0115.033. DATA DA ASSINATURA: 19 
de julho de 2013. ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATO N.º 0170/2013. CONTRATADO: TECNOVIDA 
COMERCIO LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 
075/2013 – COSEL/SESAU Aquisição de suplementos 
nutricionais, para atendimento ao Programa de 
Complementação Alimentar, destinados aos indivíduos 
portadores de intolerâncias e alergias alimentares, síndromes 
de má absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho 
digestivo e indivíduos com desnutrição grave ou patologias 
com aumento da demanda nutricional, como câncer e 
Diabetes Mellitus em tratamento supervisionado na rede de 
saúde do município de Camaçari-BA. Vencedora do Lote 02. 
Valor Global: R$ 32.000,00(trinta e dois mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 4030, 
4026. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00; Fonte: 
0102.020, 0114.026. DATA DA ASSINATURA: 25 de julho de 
2013. VITAL SAMPAIO NETO.

Contrato Nº 0120/2013, Termo de Inexigibilidade Nº  
066/2013, Contratado: Michel Silva de Jesus-ME. Objeto: 
Contratação de artistas e bandas: Cactus, Flor de Maracujá, 
Miguelão do Forró, Nino Coutinho, Filé de Camarão, Trio 
Jacobina, Carlos Pitta, Nadja Meirelles, Wania Riwer, Bethy 
Motta, Neide Bassan, Bimbinho e Forró dos Milzeiros, Menina 
Faceira, Virgilio, Amor de Cinema, Humildes do Forró, Fogo 
de Lenha, Forró Sarakura, Zé 21 e Forró do Manda, Dojão do 
Nordeste, Frutos Nordestino, Chinelo com Meia, Chico leite, 
Forró K' Dê, Forró Chuchu Beleza, Flor de Jasmin e Canjica 
Mole,  através de seu representante exclusivo  empresa 
Michel Silva de Jesus-ME, para realização de shows musicais 
na festa denominada (Camaforró 2013) a ser realizada no 
período de 22/06 à 24/06/2013 em Camaçari-BA. Valor global: 
R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; Elemento de 
Despesa: 3390.39  Fonte de Recurso: 0001.000-0  Data da 
Assinatura: 19/06/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

CONTRATO N.º 0166/2013. CONTRATADO: LITORAL 
NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA: 
Pregão Presencial n.º 032/2013 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis 
(arroz polido, óleo de soja, sal iodado, proteína texturizada de 
soja) destinados à alimentação Escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Camaçari - BA. Vencedora dos Lotes 01, 02, 03 e 
04. Valor do Lote 01:  R$ 90.000,00, Lote 02:  R$ 68.400,00, 
lote 03: R$ 3.500,00 e lote 04: R$ 39.000,00. Valor global dos 
lotes: R$ 200.900,00 (duzentos mil e novecentos reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade: 4.008 - Natureza 
da Despesa: 3390.30.00.00 - Fonte 0115.033. DATA DA 
ASSINATURA: 19 de julho de 2013. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

Contrato Nº 0126/2013. Dispensa de Licitação Nº. 
044/2013. Contratado: Manancial Locação e Produção 
Artistica Ltda.   Objeto: Contratação da Empresa para 
confecção de materiais para serem utilizados  no evento 
Camaforró/2013, a ser realizada no período de 22/06 à 
24/06/2013 em Camaçari-BA. Valor Global: R$ 31.661,00 ( 
trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais).  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015; Elemento de 
Despesa: 3390.30; Fonte de Recurso: 0100.000.  Data da 
Assinatura: 20/06/2013. Ademar Delgado Das Chagas.

Contrato Nº 0144/2013. Dispensa de Licitação Nº. 
051/2013. Contratado: NARWAL INFORMÁTICA LTDA. 
Objeto: Aquisição de 01(um) Notebook Ultrabook para 
atender as demandas da Administração. R$ 6.350,00 (seis 
mil trezentos e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 1115.  Elemento de Despesa: 44905200; 
Fonte de Recurso: 0001-000-0.  Data da Assinatura: 
01/07/2013. Ademar Delgado das Chagas.

Contrato Nº 0123/2013 Inexigibilidade de licitação Nº. 
069/2013. Contratado: Proddartba Produções e Eventos 
Ltda,. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Livia Nunes, 
Flavianny, Jorge Forrozão, Meninas Atrevidas, Palco Livre, 
Mimi dos Oito Baixos, Nando do Acordeon, Zé da Galera, 
Morais do Forró, Diagonais do Forró, Luiz do Baião, Estrela da 
Noite, Novo Brilho, Forró Manhoso, Coração do Nodeste, Os 
Alegres do Norte, Ceará do Forró, Os Baianos do Forró, Forró 
0z Kabras Bom, Luca Mattos, Dr. Xote, Edu Casa Nova, 
General dos Teclados, Jaguarana, Edmundo e Edmilson, 
Força do Forró e Eugênio,  através de seu representante 
exclusivo  empresa Proddartba Produções e Eventos Ltda, 
para realização de shows musicais na festa denominada 
(Camaforró 2013) a ser realizada no período de 22/06 à 
24/06/2013 em Camaçari-BA,, que será realizada no período 

PÁGINA 48 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARIDIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº  525 - de 20 a 26 de Julho de 2013 - 



de 22/06 a 24/06/2013, em Camaçari-BA. Valor global: R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).. Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; Elemento de 
Despesa: 3390.39  Fonte de Recurso: 0001.000-0  Data da 
Assinatura: 20/06/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

CONTRATO N.º 176/2013. CONTRATADO: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - 
IBDM. LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 064/2013 – 
COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de publicação no Diário Oficial do 
Estado e no Diário da União para publicação dos Atos Legais 
da prefeitura Municipal de Camaçari. Valor Global: R$ 
222.170,00 (duzentos e vinte e dois mil, cento e setenta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 
2015; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 
0100.000-0. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

CONTRATO Nº 0174/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 
055/2013. CONTRATADO: Marciano Brito de Lacerda  
OBJETO: Destina-se a locação de 01(um) imóvel urbano, 
situado á Rua Principal de Arembepe, Esquina da Rua das 
Flores, s/nº, com a Rua do Violão, Arembepe, Camaçari-Ba., 
para instalação do Correio de Arembepe.. Valor Global: R$ 
20.899,80 (Vinte mil oitocentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
PROJETO/ATIVIDADE: 2019; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36; FONTE DE RECURSO: 0001.000-00.  DATA DA 
ASSINATURA: 25/07/2013

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
089/2013. DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
067/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de sonda uretral, destinados à Secretaria de 
Saúde - SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. 
VALOR GLOBAL: R$ 43.250,00 (quarenta e três mil 
duzentos e cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 
22/07/2013. VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
097/2013. CONTRATADA: NA BRASIL COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 054/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro 
de Preço para aquisição de açúcar, para futuras contratações 
de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal. Vencedora do lote único. VALOR 
GLOBAL: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil 
reais). DATA DA ASSINATURA: 19/07/2013. ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
093/2013. CONTRATADA: LOGIN INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 044/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro 
de Preço para Aquisição de Equipamentos de Informática 
(ESTAÇÃO DE TRABALHO, NETTOP, NOTEBOOK, 
NETBOOK, ULTRABOOK E TABLET) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal. Vencedora do lote 02. VALOR 
GLOBAL: R$2.432.000,00 (dois milhões quatrocentos e 
trinta e dois mil reais). DATA DA ASSINATURA: 10/07/2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
094/2013. CONTRATADA: MICROSENS LTDA. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 044/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro 
de Preço para Aquisição de Equipamentos de Informática 
(ESTAÇÃO DE TRABALHO, NETTOP, NOTEBOOK, 
NETBOOK, ULTRABOOK E TABLET) para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal. Vencedora dos lotes 07e 08. 
VALOR GLOBAL: R$ 102.200,00 (cento e dois mil e 
duzentos reais). DATA DA ASSINATURA: 10/07/2013. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
060/2013. CONTRATADA: ESPECIALAB PRODUTOS DE 
LABORATORIOS LTDA-EPP. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
019/2013 – COSEL/SAÚDE – OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de solução, para atender as unidades de 
Saúde do Município de Camaçari-Ba. Vencedora do lote 02. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.999,00 (um mil novecentos e 
noventa e nove reais). DATA DA ASSINATURA: 25/07/2013. 
VITAL SAMPAIO NETO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
098/2013. CONTRATADA: ULYFRION COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - EPP. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
045/2013 – COMPEL – OBJETO: Registro de Preços para 
Aquisição de Condicionadores de Ar, tipo split, incluindo 
transporte e instalação, para futuras contratações, de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração Pública 
Municipal. Vencedora dos lotes 01, 02 e 03. VALOR 
GLOBAL: R$ 360.500,00 (trezentos e sessenta mil e 
quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 19/07/2013. 
LEZINEIDE ANDRADE C. SANTOS - SECRETÁRIA DA 
ADMINISTRAÇÃO

REVOGAÇÃO 
 
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, REVOGA 

oa licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N  040/2013 
– COSEL/SAUDE, cujo objeto é a aquisição de 
condicionadores de ar, incluindo instalação e transporte, para 
atender as diversas unidades da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari, Bahia. Data da Revogação: 
16/07/2013. Vital Sampaio Neto.
  

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa nº. 053/2013 – Processo nº 177/2013. 
Contratado: Divimed Comercio de Produtos Hospitalares 
Ltda. objeto: Aquisição de Seringa para atender as unidades 
de saúde do Município de Camaçari. Valor global R$7.095,20 
(sete mil e noventa e cinco reais e vinte centavos). 
Fundamentada no Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº. 
8.666/93. Data da Homologação: 17/07/2013.

Termo de Dispensa Nº. 044/2013 – Processo Nº 0599/2013. 
Contratado: Manancial Locação e Produção Artistica Ltda.  
Objeto: Contratação da Empresa para confecção de materiais 
para serem utilizados  no evento Camaforró/2013, a ser 
realizada no período de 22/06 à 24/06/2013 em Camaçari-BA. 
Valor Global: R$ 31.661,00 ( trinta e um mil, seiscentos e 
sessenta e um reais). Fundamentada No Art. 24, Inciso IV, da 
Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 20/06/2013.

Termo de Dispensa Nº. 051/2013 – Processo Nº 0523/2013. 
Contratado: NARWAL INFORMÁTICA LTDA. Objeto: 
Aquisição de 01(um) Notebook Ultrabook para atender as 
demandas da Administração Valor Global: R$ 6.350,00  
(seis mil trezentos e cinqüenta reais) Fundamentada No 
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Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal Nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 01/07/2013.

Termo de Dispensa nº. 055/2013 – Processo nº 0480/2013. 
Contratado: Marciano Brito de Lacerda Objeto: Destina-se a 
locação de 01(um) imóvel urbano, situado á Rua Principal de 
Arembepe, Esquina da Rua das Flores, s/nº, com a Rua do 
Violão, Arembepe, Camaçari-Ba., para instalação do Correio 
de Arembepe. Valor Global: R$ 20.899,80 (Vinte mil 
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). 
Fundamentada no art. 24, inciso iv, da lei federal nº. 8.666/93. 
Data da Homologação: 25/07/2013.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de inexigibilidade nº. 067/2013 – Processo Nº. 
0578/2013, Contratado: RS Pereira ME. Objeto: Contratação 
de artistas e bandas: Adelmario Coelho, Limão com Mel, 
Aviões do Forró, Arreio de Ouro, Seu Maxixe, Gibão de Couro 
e Xikakerê,  através de seu representante exclusivo  empresa 
RS Pereira ME, para realização de shows musicais na festa 
denominada (Camaforró 2013) a ser realizada no período de 
22/06 à 24/06/2013 em Camaçari-BA.Valor global: R$ 
693.000,00 (seiscentos e noventa e três mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da lei federal nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 19/06/2013.

Termo de inexigibilidade nº. 068/2013 – Processo Nº. 
0579/2013, Contratado: Edimário de Santana Sena- ME. 
Objeto: Contratação de artistas/bandas: Edy Xote, Forrozão 
Cara Feia, Zene e Lucas, Cicero Do Acordeon, Jaguar e Cia, 
Gênios Sampaio, A`Vibe, Sergio Junior, Forró Chicote, Forró 
Tô Na Mídia, Jane Som, Digitais do Forró, Freitas Do 
Acordeon, Sela De Prata, Willian e Banda, Kabaçola, 
Lambadeiros do Forró, Grupo R.A, Mistura Total, Beto Bala, 
Cecy Oliver, Celebridades 10, Dalizabumba, Wando Santos, 
Forró Só Alteração, Banda Barretos, Melaço De Cana e 
Graudos Dos Teclados,através de seu representante 
exclusivo a empresa Edimário de Santana Sena-ME, para a 
festa junina denominada (CAMAFORRÓ 2013), que será 
realizada no período de 22/06 a 24/06/2013, em Camaçari-
BA. Valor global: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da lei federal nº. 
8.666/93. Data da homologação: 19/06/2013.

Termo de inexigibilidade nº. 066/2013 – Processo Nº. 
0577/2013,  Contratado: Michel Silva de Jesus-ME. Objeto: 
Contratação de artistas e bandas: Cactus, Flor de Maracujá, 
Miguelão do Forró, Nino Coutinho, Filé de Camarão, Trio 
Jacobina, Carlos Pitta, Nadja Meirelles, Wania Riwer, Bethy 
Motta, Neide Bassan, Bimbinho e Forró dos Milzeiros, Menina 
Faceira, Virgilio, Amor de Cinema, Humildes do Forró, Fogo 
de Lenha, Forró Sarakura, Zé 21 e Forró do Manda, Dojão do 
Nordeste, Frutos Nordestino, Chinelo com Meia, Chico leite, 
Forró K' Dê, Forró Chuchu Beleza, Flor de Jasmin e Canjica 
Mole,  através de seu representante exclusivo  empresa 
Michel Silva de Jesus-ME, para realização de shows musicais 
na festa denominada (Camaforró 2013) a ser realizada no 
período de 22/06 à 24/06/2013 em Camaçari-BA. Valor global: 
R$ 617.000,00 (seiscentos e dezessete mil reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso III, da lei federal nº. 8.666/93. 
Data da homologação: 19/06/2013.

Termo de inexigibilidade nº. 069/2013 – Processo Nº. 
0580/2013, Contratado: Proddartba Produções e Eventos 
Ltda,. Objeto: Contratação de artistas e bandas: Livia Nunes, 
Flavianny, Jorge Forrozão, Meninas Atrevidas, Palco Livre, 
Mimi dos Oito Baixos, Nando do Acordeon, Zé da Galera, 
Morais do Forró, Diagonais do Forró, Luiz do Baião, Estrela da 

Noite, Novo Brilho, Forró Manhoso, Coração do Nodeste, Os 
Alegres do Norte, Ceará do Forró, Os Baianos do Forró, Forró 
0z Kabras Bom, Luca Mattos, Dr. Xote, Edu Casa Nova, 
General dos Teclados, Jaguarana, Edmundo e Edmilson, 
Força do Forró e Eugênio,  através de seu representante 
exclusivo  empresa Proddartba Produções e Eventos Ltda, 
para realização de shows musicais na festa denominada 
(Camaforró 2013) a ser realizada no período de 22/06 à 
24/06/2013 em Camaçari-BA,, que será realizada no período 
de 22/06 a 24/06/2013, em Camaçari-BA. Valor global: R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Fundamentada 
no Art. 25, Inciso III, da lei federal nº. 8.666/93. Data da 
homologação: 20/06/2013.

RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE 
COMPROMISSO                                          
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/SAUDE informa que na publicação do Extrato do 
Termo de Compromisso do Pregão nº 150/2012, veiculado na 
página 22 do D.O.M. 491 de 24 a 30/11/2012, Onde se lê: 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de rações para 
animais de pequeno e grande porte, destinada ao Centro de 
Zoonoses da Secretaria da Saúde – SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal, Leia-se: OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de anestésico para uso 
odontológico, destinados à Secretaria de Saúde - SESAU, 
para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. Camaçari, 
19 de julho de 2013. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SESAU.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 0036/2013 – Diabetes Express Comércio de 
Produtos Diabéticos e Aparelho Odontológicos Ltda - EPP.

Publicada no DOM Nº 508  de 23 À  29 de março de 2013
Do Contratado:
Onde se lê contratado: Antonio de Jesus Reis-ME; 
Leia-se contratado: Diabetes Express Comércio de Produtos 
Diabéticos e Aparelho Odontológicos Ltda - EPP.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi adiada a sessão de 
abertura da licitação abaixo, a ser realizada no auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, localizado na Rua 
Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo, Prédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, térreo, Camaçari, Bahia.

PREGÃO N.º 099/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU - 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
medicamentos diversos, destinados à Secretaria de Saúde - 
SESAU, para futuras contratações, de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal.
DATA DE ABERTURA: 09/08/2013 – 13:30 horas. 

O Edital encontra-se à disposição no Portal de Compras de 
C a m a ç a r i ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.compras.camacari.ba.gov.br. Camaçari - Bahia, 
24/07/2013. Maria Santos Correia - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 076/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de fórmulas infantis destinados aos 
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indivíduos portadores de alergias alimentares múltiplas em 
tratamento supervisionado na rede de saúde do Município de 
Camaçari-BA. Abertura: 12/08/2013, às 13h30min. 
Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 
3621-6655. Maria Santos Correia – Pregoeira da 
COSEL/SAÚDE.
 
PREGÃO N.º 108/2013 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE - 
Objeto: Aquisição de fardamento para atender as 
necessidades dos agentes de combate às endemias do 
Centro de Controle de Zoonoses do Município de Camaçari - 
Bahia. Abertura: 13/08/2013, às 13:30hs. Edital/Informações: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6655. Marco 
Aurélio Cavalcante Pavã – Pregoeiro da COSEL/SAÚDE.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS AO 
CONTRATO E CONVENIO  

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço N° 0247/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Thaiana Gráfica Ltda.-Me; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira – Do Preço e Forma 
de Pagamento e a Cláusula Quarta – Dos Prazos, do 
Instrumento original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do 
Instrumento original será de 04 (quatro) meses, contados a 
partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 65.625,00 
(sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira 
do Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 23/07/2013; Ademar Delgado das 
Chagas – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 0418/2012; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Oeste – Organização, 
Estrada, Topografia, e Engenharia Ltda.; Do Objeto: Alterar 
os Caputs das Cláusulas Terceira e Sexta, do Instrumento 
original; Do Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento 
original será de 04 (quatro) meses, contado a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Acréscimo de 
Valor: Fica acrescido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 250.807,12 (duzentos e cinqüenta mil, oitocentos 
e sete reais e doze centavos), correspondendo a 24,79%, do 
total previsto no Contrato original; Do Valor Global: Tendo 
em vista o acréscimo de valor constante na Cláusula Terceira, 
o valor global estipulado para o presente Termo Aditivo é de 
R$ 1.262.363,12 (hum milhão, duzentos e sessenta e dois 
mil, trezentos e sessenta e três reais e doze centavos). Tendo 
em vista o acréscimo previsto no presente Termo Aditivo, os 
quantitativos previstos na Planilha de Quantitativos da 
tomada de preços nº 016/2012, da Empresa Oeste – 
Organização, Estrada, Topografia e Engenharia Ltda., ficam 
substituídos pelos constantes na “Planilha”, oriunda da 
SEHAB, anexada ao presente Instrumento. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este Instrumento; 
Assinatura: 03/07/2013; Ademar Delgado das Chagas – 
Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 146/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa Alvina Catarino Campos - 
Me; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula Terceira e o 
item 4.2 da Cláusula Quarta, do Instrumento original; Do 
Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento original será 
de 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original, ser de natureza de prestação de serviços de caráter 
continuado, e considerando a prorrogação de prazo contida 
na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido Instrumento é 
de R$ 38.630,00 (trinta e oito mil e seiscentos e trinta reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula 
Terceira do Contrato original; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seu Termo Aditivo 
posterior, não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
05/07/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Urbano N° 032/2010; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: Rosângela César Costa Miranda; Do Objeto: 
Alterar as Cláusulas Segunda e Quarta, do Contrato original; 
Do Prazo: O prazo de prorrogação do Instrumento original 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo; Do Preço: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 
27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). O valor mensal 
ajustado para a locação do Imóvel, constante da Cláusula 
Terceira, do original, que é de 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais), permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma pagamento prevista na Cláusula Terceira, do 
Contrato original; Da Ratificação: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos posteriores, 
não modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
25/06/2013; Ademar Delgado das Chagas – Município.

Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços N° 357/2009; Contratante: Município de 
Camaçari; Contratada: Empresa MJR – Serviços de 
Segurança Ltda.; Do Objeto: Alterar o item 3.1 da Cláusula 
Terceira – Do Preço, do Contrato original; Do Preço: Em 
virtude do Contrato original, ser de natureza de prestação de 
serviços de caráter continuado, e tendo em vista a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2014 SINDESP – BA x 
SINDMETROPOLITANO x SVITABUNA, que enseja e 
justifica a revisão do valor do Contrato original, o valor global, 
proporcional, estipulado para o referido instrumento, para o 
período de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias restantes, 
para o seu encerramento é de R$ 3.819.037,02 (três milhões, 
oitocentos e dezenove mil, trinta e sete reais e dois centavos), 
consoante Planilha de Reajuste Econômico Financeiro, 
expedida pela SECAD. Tendo em vista a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2012/2014 SINDESP – BA x SINDVIGILANTES-
BA x SIDMETROPOLITANO X ITABUNA e, consoante às 
informações constantes na Planilha de Reajuste Econômico 
Financeiro, expedida pela SECAD, a revisão mensal é de R$ 
91.647,99 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e sete 
reais e noventa e nove centavos). Por sua vez, o valor total 
acrescido, para o referido instrumento é de R$ 351.317,30 
(trezentos e cinqüenta e um mil, trezentos e dezessete reais e 
trinta centavos). O valor mensal, proporcional, ajustado para 
a prestação do serviço será de R$ 996.270,53 (novecentos e 
noventa e seis mil, duzentos e setenta reais e cinqüenta e três 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Quarta – Do Pagamento, do Contrato original; Da 
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Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 01/07/2013; 
Ademar Delgado das Chagas – Município.

Termo de Rescisão Amigável ao Convênio de N° 
006/2009, que visa a Cooperação Técnica e Financeira; 
Concedente: Município de Camaçari; Convenente: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 
Departamento Regional na Bahia; Do Objeto: A rescisão, por 
mútua vontade das Partes Convenente, o Convênio 
006/2009; Do Distrato: Por força do presente Termo de 
Rescisão, as partes Contratantes dão por rescindido o 
Convênio de que trata a Cláusula Primeira, sem qualquer 
ônus para ambas as partes, tendo em vista realizar-se por 
mútuo consentimento, valendo como quitação imediata, 
geral, irretratável das obrigações pactuadas, para nada mais 
virem a reclamar uma da outra, seja a que título for e em 
qualquer época; Assinatura: 06/03/2013; Ademar Delgado 
das Chagas – Município.

Convênio N° 002/2013; Concedente: Município de 
Camaçari; Convenente: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – SENAC, Departamento Regional na Bahia; Do 
Objeto: A cooperação técnica financeira, com vistas à 
ampliação e manutenção do Centro de Formação 
Profissional no Município de Camaçari, o qual será destinado 
às diversas atividades educativas construtivas das 
finalidades do SENAC e das suas especialidades, visando 
atender uma clientela caracterizada por empregados, 
desempregados, candidatos a primeiro emprego e 
empresários, residentes e domiciliado no Município; Da 
Vigência: O presente Convênio vigorará, pelo período de 10 
(dez) anos a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que ambos os 
Convenentes manifestem interesse; Da Alteração: Havendo 
interesse dos Convenentes, o presente Convênio poderá ser 
alterado através de Termos Aditivos; Da Publicação: O 
Município publicará este Convênio e os eventuais Termos 
Aditivos na Impressa Oficial, resumidamente e no prazo 
legal; Assinatura: 19/04/2013; Ademar Delgado das Chagas 
– Município.

EXTRATOS DO STT

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N° 016/2012; 
Contratante: Município de Camaçari - STT; Contratada: 
Empresa Prestcard Ltda.; Do Objeto: Alterar a Cláusula 
Segunda – Do Prazo, do Contrato nº 016/2012; Da Vigência: 
Decidem as partes, em comum acordo, prorrogar pelo prazo 
de 06 (seis) meses o prazo inicial do presente Contrato, tendo 
início em 01 de julho de 2013 e termino em 31 de dezembro 
de 2013. Fica mantida o valor e a forma de pagamento 
estabelecido no Contrato original;  Da Ratificação: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 28/06/2013; Claudécio Taroba 
Soares de Jesus – Diretor Superintendente – STT.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 017/2013
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para o 
conhecimento de todos os interessados que PRORROGARÁ 
a sessão de realização do PREGÃO PRESENCIAL referente 
a contratação de empresa administradora de vale 
combustível em cartão eletrônico, para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e Transporte 

do município de Camaçari(BA), conforme especificações 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital. A sessão será realizada no dia 05 de Agosto de 2013, 
às 09h e 30min, na sede da STT, localizada na Rua Lateral 
de Dentro, s/n, Jardim Limoeiro, Camaçari-Ba. Os 
interessados poderão obter o Edital e maiores 
esclarecimentos com a Pregoeira e Equipe de Apoio na sede 
da STT, endereço supracitado, telefone (71) 3622-
7703/7717, no horário de expediente das 09h às 11h e 14h às 
16h. Camaçari – BA, 24 de julho de 2013. Ana Maura 
Bezerra/Pregoeira.

TERMO DE DISPENSA
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari torna público, para o conhecimento 
de todos os interessados, que foi realizado procedimento por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2013, para Aquisição de 
passagens aéreas SSA x GRU e GRU x SSA, para os 
servidores Wagner José Lins Santana, Fábio Matos e 
Claudécio Taroba Soares de Jesus, que irão participar de 
Seminário sobre mobilidade no período de 3, 4 e 5 de julho. 
Contratado: RNB – VIAGENS E TURISMO LTDA - ME. Valor: 
4.245,00 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais). 
Fundamentada no artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. Data 
da Homologação: 19 de Junho de 2013. Camaçari(BA), 19 de 
Junho de 2013. Ana Maura Bezerra – Presidente da COPEL.

TERMO DE DISPENSA
A Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari torna público, para o conhecimento 
de todos os interessados, que foi realizado procedimento por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2013, para contratação 
de publicação em jornal de grande circulação para atender as 
necessidades da Superintendência de Trânsito e Transporte 
do município de Camaçari(BA). Contratado: EMPRESA 
BAIANA DE JORNALISMO S/A. Valor: 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais). Fundamentada no artigo 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93. Data da Homologação: 16 de Julho de 2013. 
Camaçari(BA), 19 de Julho de 2013. Ana Maura Bezerra – 
Presidente da COPEL.
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
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