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LEI Nº 1319/2014
DE 15 DE JANEIRO DE 2014

“Dispõe sobre a Denominação da Rua do 
Cemitério de Parafuso e dá outras 
providências.”

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

 
Faço saber que a Câmara de Vereadores 

aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica nominada 
Rua Justino Nascimento Leal, a atual Rua do Cemitério de 
Parafuso (Logradouro nº 70940) situada em Parafuso, neste 
município.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições ao 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1320/2014
DE 15 DE JANEIRO DE 2014

“Dispõe sobre a assistência técnica pública 
e gratuita para o projeto e a construção de 
habitação de interesse social para as 
famílias de baixa renda”.

O  P R E F E I T O  D O  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das suas atribuições legais,

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

Art. 1º Fica assegurado 
o direito das famílias com renda mensal de até 3 (três) 
salários mínimos à assistência técnica pública e gratuita, 
através da prestação de serviços públicos de elaboração de 
projetos, acompanhamento de obras, regularização 
fundiária, orientação técnica para licenciamento, legalização 
de empreendimentos e acesso a recursos, planejamento 

urbano e territorial.
Art. 2º As famílias com 

renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes 
em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência 
técnica pública e gratuita através da prestação de serviços 
públicos compreendendo: 

a) Elaboração de Projetos: Urbanísticos, de 
Habitação de Interesse Social, de redes de 
Infraestrutura, de equipamentos públicos, de 
Desenvolvimento Social;

b) Acompanhamentos de Obras afins;

c) Regularização Fundiária;

d) Orientação técnica para os processos de 
l i c e n c i a m e n t o  e  l e g a l i z a ç ã o  d o s  
empreendimentos;

e )  C o o p e r a ç ã o  n a  e l a b o r a ç ã o  e  
implementação do Planejamento Urbano e 
Territorial (planos diretores, planos locais de 
habitação de interesse social, planos de 
saneamento, planos de mobilidade, planos de 
regularização fundiária etc);

§1º O  d i r e i t o  à  
assistência técnica previsto no caput abrange todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução de 
obras e serviços a cargo dos profissionais regulamentadas. 
 pelo Sistema CONFEA - CREA. 

§ 2º A l é m  d e  
assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que 
trata este artigo objetiva:

I otimizar e qualificar o 
uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de 
seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e 
econômicos empregados no projeto e na construção da 
habitação;

II formalizar o processo 
de edificação, reforma e ou ampliação, regularização e 
legalização da habitação junto ao Poder Público municipal e 
outros órgãos públicos;

III evitar a ocupação de 
áreas de risco e de interesse ambiental;

IV propiciar e qualificar a 
ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental.

Art. 3º A garantia do 
direito previsto no art. 2º deve ser efetivada mediante o 
oferecimento pelo Município, de serviços permanentes e 
gratuitos de assistência técnica para a edificação, reforma, 
ampliação, regularização fundiária, elaboração de projetos, 
orientação técnica para licenciamento, legalização de 
empreendimentos e acesso a recursos, planejamento 
urbano e territorial da habitação. 

§1º A ass is tênc ia  
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técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a 
cooperativas, associações de moradores ou outros grupos 
organizados que as representem, bem como pelo 
atendimento pelo Município com a criação de órgão 
competente para tal fim. 

§2º Os serviços de 
assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem 
implantadas:

I sob-regime de mutirão;

II em zonas habitacionais 
declaradas por lei como de interesse social.

§3º A  a ç ã o  d o  
Município para o atendimento do disposto no caput deve ser 
planejada e implementada de forma coordenada e 
sistêmica, com as políticas habitacionais da União e Estado, 
a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados.

§4º  A definição de critérios 
para seleção dos beneficiários da Assistência Técnica 
deverá ser estabelecida através do Conselho da Cidade 
local ou similar, ou, por Decreto do poder Executivo 
Municipal.

Art. 4º Os serviços de 
assistência técnica previstos por esta Lei devem ser 
prestados por profissionais regulamentadas no Conselho de 
Classe respectivo, podendo atuar como:

I servidores públicos do 
município;

II integrantes de equipes de 
organizações não governamentais sem fins lucrativos;

III profissionais inscritos 
em programas de residência acadêmica em programas de 
extensão universitária, por meio de escritórios-modelos ou 
escritórios públicos com atuação na área, objeto de 
convênio ou termo de parceria com Município;

IV profissionais autônomos 
ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 
previamente credenciados, selecionados e contratados pelo 
Município.

§ 1 º  N a  s e l e ç ã o  e  
contratação dos profissionais, na forma do inciso IV, do 
caput, deve ser garantida a participação das entidades 
profissionais e/ou sindicais de Engenheiros, Urbanistas e 
Arquitetos, mediante convênio ou termo de parceria com o 
ente público responsável.

§2º Em qualquer das 
modalidades de atuação previstas no caput, deve ser 
assegurada a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART).

§3º Para desenvolvimento 
dos Projetos de Desenvolvimento Social serão admitidos 
sociólogos, assistentes sociais, advogados e outros 
técnicos sociais com profissão regulamentada.

Art. 5º Com o objetivo 
de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a 
prestação dos serviços de assistência técnica previstos por 
esta Lei, podem ser firmados convênios ou termos de 
parceria entre o ente público responsável e as entidades 

promotoras de programas de capacitação profissional, 
residência ou extensão universitária nas áreas de 
Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Urbanismo.

Parágrafo único - Os 
convênios ou termos de parceria previstos no caput devem 
prever a busca de inovação tecnológica, a formulação de 
metodologias de caráter participativo e a democratização do 
conhecimento.

Art. 6º Esta lei entrará 
em vigor após sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1321/2014
DE 15DE JANEIRO DE 2014

“Institui e Regulamenta a Circulação e 
Apreensão de Animais de Médio e Grande 
Porte, em Logradouros das Zonas Urbanas 
e Rurais no Município de Camaçari – e dá 
outras providências”.

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

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

 Art. 1º Fica proibida a circulação e criação de todo e 
qualquer animal de médio e grande porte, em estado de 
soltura nas zonas urbanas e rurais, em torno do município de 
Camaçari, mesmo envolvendo rodovias intermunicipais. 
Ficando o Poder Executivo Municipal representado pelo 
órgão competente, autorizado a proceder com a apreensão 
desses animais.

Art. 2º  Para os efeitos desta Lei serão considerados:

 I soltos: os animais encontrados e criados em área pública 
ou privada, desacompanhado do seu proprietário ou 
responsável, de maneira desordenada e não apropriada, 
mesmo que tenha alguma identificação;

II  animais de médio porte – caprino, ovino, suíno, caninos e 
os que lhes sejam equivalentes em tamanho e ou peso;

III animais de grande porte – equinos, bovinos, bubalinos, 
asininos, muares e os que lhes sejam equivalentes em 
tamanho e ou peso;

 Art. 3º - Ficam sujeitos a apreensão:

I os animais encontrados em áreas privadas (pessoa física 
ou jurídica), sem a prévia autorização do proprietário, 
caracterizando assim invasão de propriedade por parte do 
responsável pelo animal;

II os animais que estiverem sendo transportados ou 
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deslocados sem os cuidados necessários a sua segurança e 
a de outrem;

III os animais soltos ou amarrados em vias públicas;

IV os animais submetidos a maus tratos.

Art. 4º Os animais apreendidos serão alocados e mantidos 
durante 10 dias em local adequado. Zelando pela 
integridade física e saúde do animal, o mesmo será 
alimentado e medicado, caso seja necessário.

§ 1º no momento da 
captura do animal, será lavrado auto de apreensão, que 
deverá ser assinado pelo condutor, proprietário ou duas 
testemunhas, caso seja necessário.

§ 2º No momento da 
apreensão e entrada para o confinamento, o animal será 
cadastrado com as suas características e se possível os 
dados do proprietário ou condutor notificado, gerando uma 
matrícula para futuro acompanhamento e controle nos caso 
de reincidência.

§ 3º E m  q u a l q u e r  
situação de apreensão, será providenciada a marcação 
individual do animal, por meio de chip ou tecnologia similar, 
para fins de controle e acompanhamento.

§ 4º O proprietário ou 
responsável pelo animal terá o prazo máximo de 15 dias, a 
contar da data da apreensão, para providenciar a liberação 
do animal, mediante pagamento de: multa, diária (pelos dias 
de permanência), alimentação, tratamento e transporte, 
sendo recolhidos aos cofres públicos, através de guia 
própria. 

§ 5º O s  g a s t o s  
gerados pela apreensão do animal, sempre será cobrada 
individualmente. A cada reincidência, haverá um acréscimo 
de 50% na cobrança dos gastos uma vez estipulados os 
valores.

§ 6º Os animais que não 
forem retirados no prazo de 10 dias, irão à haste pública, 
sendo acrescido ao valor do lance o montante devido a título 
de diárias pela permanência do animal até a efetiva data de 
sua retirada pelo ofertante no Leilão.

Art. 5º  O leilão será precedido de edital, que se veiculará 
pela imprensa e vias legais de publicidade no prazo nunca 
inferior a 15 dias, até a data do certame. Constando todas as 
informações e exigências necessárias, julgadas oportunas 
pelo Poder Público, constante no decreto regulamentador 
desta Lei.

Art. 6º  20% (Vinte por cento) dos recursos obtidos através 
da aplicação das multas e da alienação por haste pública 
serão revertidos à administração pública e 80% (oitenta por 
cento) ao órgão responsável pelo acolhimento e guarda dos 
animais apreendidos, a fim de custear os gastos e 
manutenção durante a estadia dos mesmos.

Art. 7º  Não havendo lance para arrematação, poderá o 
Poder Público Municipal agir da seguinte maneira:

I doar o animal para 
sustentabilidade familiar, estando o animal sadio ou em 
condições de ser cuidado, desde que exista eventual 

 

interesse;

II doar o animal 
para criação e lazer, desde quando esteja o interessado 
comprometido as exigências desta Lei, e mediante 
assinatura de termo de compromisso;

III s a c r i f i c a r  o  
animal, em comprovado estado terminal, mediante 
recomendação e parecer técnico de um especialista da área 
de medicina veterinária, atestando o comprometimento da
saúde do animal.

Parágrafo Único Para a observância desta lei é 
compulsório o acompanhamento técnico e parecer de um 
Médico Veterinário.

Art. 8º O Poder Executivo Municipal executará os serviços 
de apreensão dos animais diretamente ou indiretamente, 
através de permissão ou delegação desse serviço a 
particular, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e ainda 
entidades constituídas juridicamente.

Parágrafo Único Os contratados, permissionários ou 
delegados, executores do serviço de apreensão dos 
animais, assinarão um termo de responsabilidade pela 
execução, operação, manutenção e guarda dos animais que 
vierem a ser capturados, acatando em total o disposto nesta 
Lei e no seu decreto regulamentador.

Art. 9º  Os órgãos responsáveis promoverão campanhas 
educativas para a divulgação desta Lei, objetivando 
conscientizar a população sobre os riscos da circulação e 
criação de animais de médio e grande porte em situação de 
soltura nos logradouros urbanos, rurais e nas margens das 
rodovias que cercam o Município de Camaçari. 

Art. 10 Ficam autorizados a circular pelos logradouros 
públicos urbanos e rurais:

I Os animais que isoladamente ou em rebanho, tenham 
necessidade de cruzar a cidade em vias públicas, desde que 
devidamente acompanhando pelo número necessário de 
condutores, para evitar a fuga ou qualquer transtorno para 
terceiros ou o Poder Público;

II Os animais utilizados em espetáculos, desfiles e 
apresentações que se apresentem no município de 
Camaçari, os seus proprietários e ou responsáveis deverão 
respeitar e obedecer às normas desta Lei.

Art. 11 Todo aquele que submeter animal a maus tratos na 
sua condução ou transporte no âmbito do município de 
Camaçari, tomando o Poder Público conhecimento, será 
penalizado conforme os ditames desta Lei, além de sofrer as 
sanções necessárias, conforme a Lei 9.605, 12/02/1998, 
dispondo “Sobre Sanções Penais e Administrativas 
Derivadas de Condutas e Atividades Lesivas ao Meio 
Ambiente”.

Art. 12 Comprovada a qualquer momento a infração às 
normas desta Lei, o Poder Público, cassará a autorização, 
que deverá ser solicitada previamente a condução dos 
animais de grande e médio porte pelos logradouros públicos 
urbanos e/ou rurais, sofrendo ainda as demais sanções 
previstas em caso de descumprimento.

Art 13º  Caberá ao Poder Executivo regulamentar a 
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presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua 
efetiva aplicação e sanções, por meio de Decreto.

Art. 14º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,  EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1322/2014
DE 15 DE JANEIRO DE 2014

“Institui o Dia Municipal da Capoeira no 
calendário comemorativo de Camaçari e dá 
outras providências.” 

O  P R E F E I T O  D O  
MUNICÍPIO DE 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 instituído o Dia da Capoeira a ser comemorado, 
anualmente, no dia 27 de dezembro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,  15 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1323/2014
DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Institui no Calendário Comemorativo do 
Município de Camaçari a “Mostra Cultural 
Popular” em comemoração a “Folia de Reis” 
no Distrito de Monte Gordo e dá outras 
providências.

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

Faço saber que o Plenário 
aprovou e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no 
Calendário Comemorativo do Município de Camaçari a 
“Mostra Cultural Popular” em comemoração a “Folia de 
Reis” no Distrito de Monte Gordo;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEI Nº 1324/2014
DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

“Dispõe sobre a Denominação da Rua Bela 
Vista e suas Travessas e dá outras 
providências.”

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

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

Art. 1º. fica nominada Rua João Ferreira de 
Brito e suas Travessas de I a IV Travessa João Brito, a atual 
Rua Bela Vista, situada em parafuso, neste município..

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições ao 
contrário.

GABINETE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
 EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

DECRETO Nº 5609/2014
DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Cria a Comissão para elaboração dos Editais 
do processo de seleção de que trata a Lei 
Municipal n° 1281/13 e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
com fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal e 
tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1281, de 21 
de outubro de 2013, 

DECRETA

Art. 1º - Fica criada a Comissão para elaboração 
dos Editais do processo de seleção de que trata a Lei 
Municipal n° 1281/13.

Art. 2º - As atribuições da Comissão de que trata o art. 
1° deste Decreto serão:
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I. Elaborar o Edital do qual constará os 

critérios para o processo de seleção pública 

dos jovens que serão contemplados com o 

Programa Municipal de Aprendizagem;

Parágrafo único. Os critérios de que trata o 
presente artigo conterão, no mínimo, as seguintes 
informações:

I. Data e locais para inscrição;

II. Documentos necessários para inscrição;

III. Os critérios para participação no Programa 
Municipal de Aprendizagem.

Art. 3º - A Comissão de que trata o art. 1° deste 
Decreto será composta pelos seguintes 
membros:

I. JOSÉ HÉLIO SANTOS – cadastro n° 
38696-1;

II. LEONARDO OLIVEIRA MAGALHÃES – 
cadastro n° 39606-9;

III. SANDRA CRISTINA RODRIGUES – 
cadastro n° 60202-8;

IV. MIRIAM BITENCOURT DE ARAUJO – 
cadastro n° 03730-9;

V. RAUL TAVARES DE PAULA – cadastro n° 
39130-6;

VI. JOSÉ HUMBERTO SIMÕES LEITE – 
cadastro n° 38711-1;

Parágrafo único – A Comissão de que trata esse 
Decreto terá como Presidente José Hélio Santos, cadastro 
n° 38696-1.

Art. 4º - A Comissão para elaboração dos Editais do 
processo de seleção de que trata a Lei Municipal n° 
1281/13 terá prazo de 30 dias para conclusão dos 
trabalhos.

Art. 5˚ - A Comissão para elaboração dos Editais do 
processo de seleção de que trata a Lei Municipal n° 1281/13 
poderá convocar para assessoramento técnico, durante as 
suas reuniões, integrantes de qualquer unidade afetada ao 
tema a ser tratado em função do objeto do presente Decreto.

Parágrafo único. A participação dos convocados 
será limitada ao assessoramento técnico.

Art. 6˚ - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 21 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS

Prefeito

DECRETO Nº 5611
 DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
21822, 20 de novembro de 2013. 

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa OCEANO EVENTOS 
EIRELI-ME, estabelecida na Rua Osvaldo Lacerda, nº 33, 
Gleba A, Quadra 08, Jardim Panorama, Cep: 42.807-310 – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 27958/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 15.461.947/0001-77, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para o mês de dezembro 
do exercício de 2013 e isenção de 100% da TFF do 
exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir 20 de novembro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO N°. 5612/ 2014
DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

“Altera o Decreto Municipal nº. 3142, de 20 
de abril de 2009 que aprova o regulamento 
dos serviços de transporte por táxi e de 
transportes especiais de passageiros do 
município de Camaçari; o Decreto 
Municipal nº. 4860, de 06 de abril de 2010, e 
dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em especial, 
consoante o disposto nos incisos I e II, do art. 30 da 
Constituição Federal; incisos I, II e X do art.12, da Lei 
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Orgânica do Município; art. 135, do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB;

Considerando a edição da Lei Municipal nº. 730, de 18 de 
maio de 2006, a qual criou a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari;

Considerando a promulgação da Lei Federal nº. 12.468, de 
26 de agosto de 2011, a qual regulamentou a profissão de 
taxista;

Considerando a edição da Política Nacional da Mobilidade 
Urbana (Lei Federal nº. 12.587/2012), alterada pela Lei 
Federal 12.865, de 09 de outubro de 2013;

Considerando a promulgação da Lei Federal nº. 12.619, de 
30 de abril de 2012, a qual dispõe sobre regras para o 
exercício da atividade de motorista profissional;

Considerando a edição da Lei Federal nº. 12.649, de 17 de 
maio de 2012, a qual trata de forma diferenciada os serviços 
de transporte individual de passageiros por táxi;

Considerando as disposições fixadas nos termos da 
Resolução CONTRAN/DENATRAN nº. 456/2013 e demais 
regras aplicáveis;

Considerando ainda a necessidade de adequação da 
regulamentação local acerca dos modais de transporte na 
categoria especiais existentes na forma do Decreto 
Municipal nº. 3142, de 20 de abril de 2009, alterado na forma 
do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 de abril de 2010;

D E C R E T A

Art. 1º. Fica alterado art. 7º., do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 7º. A permissão pública para fins de exploração 
dos serviços de transporte previstos no presente 
regulamento será concedida em caráter pessoal e só 
poderá ser transferida nos casos previstos no 
capítulo IV do Título II, mediante requerimento 
dirigido à Superintendência de Trânsito e Trânsito e 
Transporte Público - STT.”

Art. 2º. Fica alterado art. 8º., do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º. Para fins de outorga da permissão prevista no 
artigo anterior deverá ser respeitado o limite máximo 
de vagas necessárias à prestação dos serviços de 
transporte, conforme fixado pela Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.

§ Primeiro: O número de vagas dependerá de 
pesquisa de demanda, observando-se, minimamente, 
a proporcionalidade de 01 (um) táxi para cada 500 
(quinhentos) habitantes, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ Segundo: Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
anterior, deverá ainda ser observada a infraestrutura 

urbana necessária ao apoio à prestação do serviço 
conforme estudo realizado pela STT a qual indicará os 
pontos destinados à parada, ao embarque e ao 
desembarque de passageiros.

§ Terceiro: O critério de limitação das vagas indicadas 
no § primeiro não se aplica às modalidades de 
transporte escolar, transporte empresarial, transporte 
por fretamento e aos táxis especiais quando 
destinados ao transporte de pessoas vinculadas às 
empresas contratantes ou por elas autorizadas.” 

Art. 3º. Fica alterado art. 10, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 10. O ingresso no sistema de transporte público 
especial de passageiros será processado mediante 
petição dirigida ao Diretor Superintendente da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público do 
município de Camaçari, devidamente instruída dos 
documentos mínimos indispensáveis à comprovação 
do atendimento dos requisitos necessários à outorga.

§ Único: O pedido indicado no “caput” do presente 
artigo poderá ser realizado a qualquer tempo, ficando, 
em todo o caso a sua análise e deferimento 
condicionado aos demais critérios fixados no presente 
regulamento.”

Art. 4º. Fica alterado art. 12, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 12. A permissão pública será outorgada à pessoa 
física que, na qualidade de motorista profissional 
autônomo satisfizer, cumulativamente, as seguintes 
exigências: 

I – ser maior de 18 (dezoito) anos;

II – possuir habilitação na categoria própria para o 
modal de transporte cuja outorga é requerida, 
respeitado ainda o porte do veículo a ser conduzido, 
sem prejuízo da indicação de que exerce atividade 
remunerada; 

III – ser aprovado em curso especializado para a 
condução do modal a que se pretende habilitar no 
município, conforme determinação da STT, 
respeitados os critérios mínimos fixados pelo 
CONTRAN/DENATRAN;

IV – apresentar certidão negativa de registo de 
distribuição criminal relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; 

V – apresentar certidão negativa de antecedentes 
criminais;

VI – residir no município de Camaçari há pelo menos 
02 (dois) anos;

VII – não possuir cargo ou emprego público no âmbito 
da Administração Pública Municipal;
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VIII – não exercer função pública ainda que não 
remunerada, no âmbito da Administração Pública, 
incompatível com o exercício da sua atividade;

IX – encontrar-se regularmente cadastrado na 
Fazenda Municipal, sem prejuízo da comprovação de 
sua regularidade junto a ela, durante o vínculo de 
prestação dos serviços de transporte eventualmente 
outorgados;

X – ser proprietário de veículo automotor que atenda 
aos requisitos especificados no presente decreto para 
o serviço cuja prestação requer autorização para fins 
de exploração.

§ Primeiro: Sem prejuízo do disposto nos incisos I a X 
do “caput” do presente artigo, poderão ser exigidos 
outros requisitos, documentos e/ou comprovações 
que se façam necessárias à concessão da permissão, 
pelo Poder Concedente conforme a natureza do 
serviço cuja permissão é requerida, visando, em 
especial a segurança na prestação nos serviços 
permitidos.

§ Segundo: Poderá ainda ser utilizado para fins de 
critério de desempate quando da outorga da 
permissão, o menor número de infrações 
consignadas no prontuário do condutor profissional, 
sem prejuízo de outras a serem regulamentadas pelo 
Poder Concedente.”

Art. 5º. Fica alterado art. 13, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 13. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 
para fins de exploração do serviço de transporte de 
escolar, transporte empresarial, transporte por 
fretamento e táxi especial previstos no presente 
regulamento, será obrigatória a apresentação dos 
documentos comprobatórios da necessidade do 
serviço, o que se fará por meio da apresentação dos 
instrumentos de contratação realizados entre os 
motor istas prof issionais autônomos e os 
interessados.

§ Primeiro: Sem prejuízo dos requisitos fixados no 
“caput” do presente artigo, para fins de condução de 
escolares aplica-se ainda as seguintes exigências:

I – ser maior de 21 (vinte e um) anos;

II – a habilitação na categoria “D”, há pelo menos 02 
(dois) anos;

III – não ter praticado infração de trânsito de natureza 
grave ou gravíssima e não ser reincidente na prática 
de infrações de natureza média, nos últimos 12 (doze) 
meses;

IV – ser aprovado em curso especializado para a 
c o n d u ç ã o  d e  E S C O L A R E S ,  c o n f o r m e  
regulamentação do CONTRAN;

V – comprovar efetivação de seguro privado contra 
danos em favor de terceiros;

VI – apresentar acompanhante interno conforme 
requisitos do veículo a ser utilizado e demais regras 
indicadas no presente regulamento em capítulo 
próprio;

VII – manter relação atualizada dos escolares 
transportes, contendo ainda os dados dos respectivos 
responsáveis;

VIII – apresentar relatório contendo roteiro dos trajetos 
cujo percurso se faz necessário à prestação dos 
serviços, com indicação dos tempos e periodicidade, 
conforme determinação da STT.

§ Segundo: Aplica-se ao transporte por fretamento, 
além das exigências que lhes são próprias e as de 
ordem geral fixadas no presente regulamento, 
quando cabíveis, o dispositivo indicado no inciso V, do 
§ primeiro do presente artigo.

§ Terceiro: O disposto no inciso VIII, do § primeiro do 
presente artigo aplica-se ao transporte empresarial, 
transporte por fretamento e táxis especiais, sendo 
este último apenas quando da execução dos serviços 
prestados diretamente à empresa contratada.”

Art. 6º. Fica alterado art. 15, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 15. A permissão pública para fins de exploração 
dos Serviços de Transportes Especiais previstos no 
presente regulamento poderá ainda ser concedida 
exclusivamente às Pessoas Jurídicas desde que 
estas preencham os seguintes requisitos: 

I – possuir personalidade jurídica própria;

II – encontrar-se regularmente inscrita junto à 
Fazenda municipal;

III – comprovar regularidade fiscal junto às Fazendas 
Municipal, Estadual e Federal;

IV – comprovar regularidade social/previdenciária, 
por meio da apresentação das certidões 
regulamentares, em especial (INSS e FGTS);

V – comprovar a regularidade trabalhista, por meio da 
expedição de (CNDT);

VI – dispor de garagem ou equivalente para guarda da 
frota;

VII – apresentar contrato de prestação de serviços de 
transporte de escolares firmado com usuários ou 
interessados;

VIII – cadastrar o condutor auxiliar na forma 
especificada na presente Lei, quando couber;

IX – possuir motorista profissional com vínculo para a 
condução dos veículos integrantes de sua frota, 
respeitado ainda em especial o disposto na Lei 
Federal nº. 12.619, de 30 de abril de 2012, sem 
prejuízo de outras normas aplicáveis á matéria, no 
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que couber;

X – ser proprietário de veículo automotor que atenda 
aos requisitos especificados na presente Lei.

§ Primeiro: É vedado ainda às pessoas físicas que 
compõe as Pessoas Jurídicas cadastradas:

I – possuir cargo ou emprego público no âmbito da 
Administração Pública Municipal, Estadual e Federal;

II – exercer função pública ainda que não 
remunerada, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, incompatível com o exercício da atividade 
de transporte a cuja prestação se habilita.

§ Segundo: Caberá à Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT, fixar a obrigatoriedade de 
fornecimento de outros documentos e/ou 
comprovações que se façam necessárias à 
concessão de Permissão Pública para fins de 
exploração dos serviços previstos, sem prejuízo do 
controle e indicação da frota necessária à sua 
prestação e pessoal de operação mínimo necessário 
ao atendimento da demanda a que se habilita.”

Art. 7º. Fica alterado art. 16, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 16. As empresas permissionárias deverão 
manter atualizados os seus dados junto à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, bem como, os dados do pessoal de operação.”

Art. 8º. Fica alterado art. 17, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 17. Poder-se-á outorgar permissão às 
Sociedades Cooperativas ou Associações Civis 
legalmente constituídas e desde que satisfaçam os 
demais critérios fixados no presente regulamento.

§ Único: Entende-se por Sociedade Cooperativa ou 
Associação Civil a entidade sem fins lucrativos que 
congregue pessoas físicas unidas por um fim social 
comum, conforme disposições expressas nos termos 
do Código Civil e Lei Federal nº. 5764, de 16 de 
dezembro de 1971.”

Art. 9º. Fica alterado art. 18, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 18. A prestação dos serviços de transporte 
especial previstos no presente decreto autorizados 
aos motoristas profissionais autônomos organizados 
na forma de Sociedades Cooperativas ou 
Associações Civis adotará como titular do veículo 
obrigatoriamente o condutor profissional autônomo 
que satisfaça os critérios fixados nos artigos 12 e 13 
do presente instrumento.”
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Art. 10. Fica alterado art. 19, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 19. As pessoas jurídicas de que trata a presente 
subseção, deverão atender ainda às disposições 
indicadas nos artigos 15 e 16 do presente decreto, 
sem prejuízo de outras aplicáveis.

§ Único: Ficam ainda as Pessoas Jurídicas de que 
tratam a presente subseção obrigadas a manter 
atualizadas as atas de forma a remeter à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT os documentos correspondentes, em especial as 
atas de inclusão e exclusão de associados, sem 
prejuízo dos registros competentes.” 

Art. 11. Fica alterado art. 21, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 21. Os serviços de transportes especiais 
previstos no presente regulamento poderão ter 
cadastrados como condutor motorista profissional 
au tônomo ,  con fo rme  ca tego r i as  aba i xo  
especificadas:

I – Condutor Permissionário: Assim considerado o 
permissionário, condutor profissional autônomo que 
atenda aos requisitos indicados nos artigos 12 e 13 do 
presente decreto, titular de permissão pública para 
fins de exploração dos serviços de transporte 
especial;

II – Condutor Associado: O motorista profissional 
autônomo vinculado à Sociedade Cooperativa ou 
Associação Civil, na forma do art. 18 do presente 
decreto e que atenda aos requisitos indicados nos 
artigos 12 e 13 do presente decreto, no que couber;

III – Condutor Profissional: O motorista profissional 
contratado por Pessoa Jurídica indicada no art. 15 do 
presente decreto, para fins de condução de veículo de 
sua propriedade, que atendam aos requisitos 
indicados nos artigos 12 e 13, no que couber.”

Art. 12. Fica alterado art. 22, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 22. Aplica-se aos condutores indicados nos 
incisos II e III do artigo anterior, as demais exigências 
aplicáveis ao condutor permissionário indicado no 
inciso I do art. 21, conforme definição específica das 
normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, 
no que couber.”

Art. 13. Fica alterado art. 23, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 23. Considera-se condutor auxiliar o motorista 
profissional regularmente cadastrado na junto à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT e por esta autorizado a substituir o condutor 



permissionário ou o condutor profissional nos 
serviços a eles outorgados ou delegados.

§ Primeiro: Aplica-se ao Condutor Auxiliar as 
disposições indicadas nos artigos 12 e 13 do presente 
Decreto, no que couber.

§ Segundo: É vedado o cadastramento de motorista 
profissional na qualidade de Condutor Auxiliar quando 
este já for permissionário do sistema de transporte 
público do município.”

Art. 14. Fica alterado art. 24, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 24. O Motorista Profissional Autônomo poderá 
cadastrar Condutor Auxiliar, nas seguintes situações:

I – por um período não superior há 30 (trinta) dias 
consecutivos, para fins de gozo de descanso, uma única 
vez no intervalo de 12 (doze) meses;

II – em casos de impossibilidade determinada por motivo 
de saúde ou afastamentos de outra natureza, 
devidamente comprovado pelo órgão competente, 
conforme prazo assinalado o qual não poderá ser 
superior há 180 (cento e oitenta) dias;

III – enquanto pendente manifestação judicial acerca da 
transferência da Permissão nas hipóteses especificadas 
nos artigos 41 e 42, do presente decreto.

§ Único: As disposições previstas nos incisos I, II e III do 
“caput” do presente artigo aplicam-se ao Condutor 
Associado, no que couber.”

Art. 15. Fica alterado art. 25, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 25. O cadastramento de condutor auxiliar é 
facultado às Pessoas Jurídicas de que tratam o art. 15 
do presente decreto, devendo, para tanto comprovar 
a necessidade e a possibilidade técnica para a sua 
concretização, respeitadas as demais regras 
aplicáveis à matéria, em especial, o vínculo na forma 
da legislação trabalhista.”

Art. 16. Fica alterado art. 26, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 26. Outorgada a permissão pública para fins de 
exploração dos serviços de transporte regulados na 
f o r m a  d o  p r e s e n t e  d e c r e t o ,  c a b e r á  à  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT a adoção das medidas necessárias à sua 
operacionalização, devendo, para tanto, dentre 

outras medidas, proceder ao cadastramento e 
competente habilitação dos permissionários, do 
pessoal de operação e dos veículos.”

Art. 17. Fica alterado art. 27, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 27. Os veículos regularmente cadastrados para 
fins de prestação dos serviços ao qual o interessado 
tenha se habilitado, serão submetidos à vistoria 
periódica, na forma do presente regulamento.

§ Único: A comprovação da vistoria de que trata o 
presente artigo se dará por meio da utilização de selo 
ou equivalente conforme padronização a ser 
realizada pela STT.”

Art. 18. Fica alterado art. 28, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 28. Ao motorista profissional autônomo que 
tenha atendido aos requisitos indicados nos artigos 12 
e 13, sem prejuízo dos demais aplicáveis, será 
obrigatório o requerimento, fornecimento e porte dos 
seguintes documentos, sinais, indicações ou 
equivalentes:

I – Alvará de Circulação;

II – Cartão de Identificação do Condutor;

III – Cartão de Identificação de Acompanhante 
Interno.

§ Primeiro: Tratando-se de Permissão outorgada à 
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica na forma dos 
artigos 12 e 17 do presente decreto, o Cartão de 
Identif icação será fornecido ao Condutor 
Permissionário ou Condutor Associado.

§ Segundo: Tratando-se de Permissão outorgada à 
Pessoa Jurídica indicada na forma do art. 15 do 
presente decreto, o Cartão de Identificação será 
fornecido ao Condutor Profissional ou Condutor 
Auxiliar.

Art. 19. Fica alterado art. 29, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 29. O Acompanhante Interno exigível para a 
modalidade transporte de escolares, na forma do 
presente regimento, para fins de emissão do Cartão 
de Identificação, deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I – ser maior de 18 (dezoito) anos;

II – comprovar como escolaridade mínima o ensino 
fundamental completo;

III – residir no município;

IV – apresentar certidão negativa de registo de 
distribuição criminal relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 
renovável a cada 5 (cinco) anos; 

V – apresentar certidão negativa de antecedentes 
criminais;

VI – comprovar sanidade mental; 
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VII – apresentar qualificação profissional mínima, 
sendo:

a) habilitação para a aplicação de primeiros socorros;

b) curso de relacionamento interpessoal.

VIII – não possuir cargo ou emprego público no âmbito 
da Administração Pública Municipal, Estadual e 
Federal;

IX – não exercer função pública ainda que não 
remunerada, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, incompatível com o exercício da sua 
atividade.

§ Único: A capacitação a que se refere o inciso VII do 
presente artigo será regulamentada pela STT a quem 
caberá definir carga horária mínima sem prejuízo da 
observação dos  c r i té r ios  eventua lmente  
estabelecidos pelo CONTRAN/DENATRAN para o 
exercício da atividade de Acompanhante Interno.”

Art. 20. Fica alterado art. 30, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 30. Sem prejuízo dos documentos e indicações 
especificadas nos termos o art. 28 do presente 
decreto, são de porte obrigatório aos Permissionários 
do sistema de transportes especiais regulados na 
forma deste instrumento, quando da condução dos 
veículos regularmente autorizados na forma do 
presente regulamento:

I – Selo de Vistoria;

II – Manutenção da padronização em conformidade 
com as orientações da STT;

III – Tarifa Oficial vigente ao modal ao qual a mesma é 
exigível;

IV – Certificação da Aferição Taximétrica, quando 
exigível;

V – Certificação da aferição do documento medidor de 
velocidade;

VI – Autorização para o uso de Gás Natural Veicular – 
GNV no veículo, conforme certificado e/ou 
equivalente emitido por órgão responsável;

VII – Carteira Nacional de Habilitação do Condutor 
(CNH), atualizada;

VIII – CRV e CRLV atualizado conforme o 
licenciamento cuja obrigatoriedade encontra-se 
vigente, sem prejuízo da regularidade do IPVA 
respectivo.

§ Único: A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari, poderá 
ainda exigir outros documentos e/ou informações 
conforme se fizer necessário de acordo com o modal 
de transporte indicado”.

Art. 21. Fica alterado art. 31, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 31. O Alvará de Circulação é o documento que 
habilita o veículo regularmente licenciado junto à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT e autoriza o permissionário a utilizar o veículo 
público e a estacioná-lo em via pública, nos pontos de 
parada, embarque e desembarque predeterminados.

§ Único: Cada veículo integrante da frota do sistema 
de transporte público especial terá o seu Alvará de 
Circulação específico, cujas informações deverão, 
dentre outros, identificar o Permissionário.”

Art. 22. Fica alterado art. 32, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 32. Para fins de emissão do alvará de circulação, 
o veículo deverá ter no máximo 05 (cinco) anos de 
fabricação, em função do ano base, sendo que 
somente será admitido o ingresso no sistema 
veículos com idade não superior ha 02 (dois) anos, 
contados da respectiva fabricação.

§ Único: O disposto no “caput” do presente artigo não 
se aplica às modalidades transporte de escolares e 
transporte por fretamento para os quais o presente 
decreto prevê graduação da capacidade dos 
mesmos e idades de ingresso e permanência 
específicos conforme a capacidade de transporte.”

Art. 23. Fica alterado art. 33, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 33. O Alvará de Circulação deverá ser 
anualmente renovado, sendo, em todo o caso, 
sempre precedido da vistoria do veículo.

§ Único: A periodicidade indicada no “caput” do 
presente artigo não se aplica ao transporte especial 
de escolar para os quais a vistoria será semestral.”

Art. 24. Fica alterado art. 34, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 34. O permissionário que não renovar o Alvará 
de Circulação conforme a periodicidade definida para 
a categoria, fica sujeito à multa e à cassação da 
permissão.”

Art. 25. Fica alterado art. 35, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 35. Os veículos cadastrados no sistema de 
transporte público especial previsto no presente 
decreto somente poderão ser substituídos nas 
seguintes situações:

I - Por outro, de ano de fabricação mais recente, a 
qualquer tempo;
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II – Por outro, de mesmo ano de fabricação, quando:

a) ocorrer a perda total do veiculo decorrente de 
sinistro comprovado mediante laudo da polícia 
técnica e demais documentos exigíveis;

b) nos casos de furto ou roubo comprovado por 
certidão específica.

§ Primeiro: Na hipótese indicada na alínea “b”, do 
inciso II do presente artigo, só se procederá à 
substituição, após o cancelamento do cadastro do 
veículo junto ao órgão competente, devidamente 
comprovado.

§ Segundo: Nas hipóteses indicadas na alínea “a”, do 
Inciso II e inciso I, ambos do presente artigo, a 
s u b s t i t u i ç ã o  f i c a r á  c o n d i c i o n a d a  à  
descompatibilização do veículo assim considerada a 
substituição do emplacamento para a categoria 
particular, na forma da legislação que lhe é própria, 
sem prejuízo da retirada dos demais sinais, marcas, 
insígnias indicativas do serviço público de transporte.

§ Terceiro: O disposto no § segundo do presente 
artigo aplica-se ainda às substituições dos veículos 
decorrentes da transferência da Permissão na forma, 
prazos e condições fixados no presente decreto.

§ Quarto: Fica desde já fixado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do evento para fins de 
informação à STT da ocorrência descrita no inciso II 
do presente artigo, sem prejuízo da adoção das 
demais medidas aplicáveis.” 

Art. 26. Fica alterado art. 36, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 36. Nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b”, 
do inciso II, do art. 35, do presente artigo, fica desde já 
autorizado ao Permissionário a utilização de veículo, 
ainda que em nome de terceiros, durante prazo 
necessário para fins de atendimento das 
formalidades exigidas para a substituição do veículo 
sinistrado, furtado ou roubado.

§ Primeiro: Para os fins do disposto no “caput” do 
presente artigo, o Permissionário dirigirá petição à 
STT informando a natureza da impossibilidade e o 
tempo necessário para a sua solução.

§ Segundo: O veículo apresentado em caráter de 
substituição provisória deverá atender minimamente 
ao requisito especificado no inciso II, do art. 35, sem 
prejuízo de outros aplicáveis, em especial, a 
comprovação da locação ou equivalente e as 
especificações próprias do serviço autorizado.”

Art. 27. Fica alterado art. 37, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 37. Deferido o pedido de que trata o art. 36 do 
presente decreto, será emitida Autorização de 
Circulação Provisória – ACP conforme prazo 
analisado nos termos do requerimento próprio”.

Art. 28. Fica alterado art. 38, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 38. O Cartão de Identificação do Condutor deve 
ser renovado anualmente.

§ Primeiro: A periodicidade disposta no “caput” do 
presente artigo não se aplica aos requerimentos 
eventualmente formulados para fins de emissão de 
Cartões de Condutor Auxiliar ou de Condutor 
Permissionário ou Associado quando da ocorrência 
de transferência da Permissão.

§ Segundo: As renovações dos respectivos cartões 
de identificação poderão ocorrer no mesmo prazo 
fixado pela STT para fins de realização de vistoria dos 
veículos, sendo assim emitido em conjunto com o 
Alvará de Circulação, ressalvados os casos 
especiais.”

Art. 29. Fica alterado art. 39, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 39. O Cartão de Identificação do Acompanhante 
Interno deverá ser anualmente renovado, ressalvado 
em todo o caso o disposto no art. 38 cujas hipóteses 
aplicam-se ao disposto na presente seção, no que 
couber.” 

Art. 30. Fica alterado o art. 40, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 40. A Permissão pública outorgada nos termos 
do presente decreto é ato de natureza precária cuja 
prestação é de natureza personalíssima, sendo que 
sua transferência somente poderá ocorrer nas 
hipóteses previstas no presente decreto e respeitadas 
as peculiaridades do serviço cuja transferência é 
requerida.

§ Primeiro: A transferência da Permissão de que trata 
o presente Capítulo ficará condicionada ainda à 
avaliação da conveniência e oportunidade 
administrativa para fins de sua concessão, 
ressalvadas eventuais disposições em contrário.

§ Segundo: A transferência de que trata o presente 
Capítulo não implicará em aumento do número de 
vagas conferidas na forma do ato de Permissão para 
fins de exploração do sistema de transporte especial 
para o qual o requerente encontra-se regularmente 
habilitado.”

Art. 31. Fica alterado o art. 41, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 41. As permissões públicas outorgas à Pessoa 
Física, na forma indicada no art. 12, do presente 
decreto, somente poderão ser transferidas:

I – a terceiros, desde que estes atendam aos 
requisitos indicados na presente regulamentação;
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II – aos legítimos sucessores do Permissionário, 
quando do seu falecimento, na forma da Lei Civil, 
respeitadas as demais regras necessárias à outorga, 
na forma do presente regulamento.

§ Primeiro: Tratando-se de herdeiro menor, incapaz 
ou ainda tecnicamente inabilitado á prestação dos 
serviços indicados na forma do presente 
regulamento, fica desde já autorizada a transferência, 
conforme indicado no inciso I, do presente artigo.

§ Segundo: Durante o processo regular de inventário 
o qual definirá o herdeiro legal a quem será destinado 
o bem ou seu equivalente, poderá a STT autorizar a 
manutenção da Permissão em nome do espólio, por 
meio de autorização provisória de circulação, desde 
que os herdeiros legais, indiquem profissional para 
fins de condução do veículo integrante do espólio, 
respeitadas as demais regras aplicáveis.”

Art. 32. Fica alterado o art. 42, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 42. As permissões públicas outorgas às 
Pessoas Jurídicas indicadas no art. 17, do presente 
regulamento somente poderão ser transferidas 
quando da exclusão de associado o qual transferirá 
seus direitos ao novo que se subrrogará aos direitos e 
obrigações do excluído. 

§ Único: A transferência de que trata o presente artigo 
deverá ser devidamente consignada em Ata 
registrada junto aos órgãos oficiais e informado à STT 
para que formalize o pedido.”

Art. 33. Fica alterado o art. 43, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 43. As permissões públicas outorgas às 
Pessoas Jurídicas indicadas no art. 15, do presente 
regulamento somente poderão ser transferidas nas 
hipóteses de Transferência da Titularidade, Fusão, 
Incorporação ou qualquer outro instrumento hábil na 
forma da legislação nacional aplicável à matéria.

§ Único: Deverá ainda a Pessoa Jurídica indicada no 
“caput” do presente artigo atender a todos os 
requisitos necessários à prestação dos serviços de 
transporte especial ora regulados.”

Art. 34. Fica alterado o art. 44, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 44. Não poderá ser efetivada a transferência das 
permissões eventualmente outorgadas, durante o 
prazo de 05 (cinco) anos, exceto aquelas 
regulamentadas na forma do art. 12-A, da Lei Federal 
nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, respeitadas as 
demais regras aplicáveis à matéria.

§ Único: É vedado ao terceiro adquirente da 
permissão do serviço de transporte público individual 
por táxi e táxis especiais a sua transferência, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, ressalvadas as disposições 
especiais em contrário.”

Art. 35. Fica alterado o art. 45, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 45. As transferências de permissões de que 
tratam o presente Capítulo se darão pelo prazo 
remanescente da outorga original, admitida a 
renovação condicionada aos demais requisitos 
aplicáveis à matéria.”

Art. 36. Fica alterado art. 50, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 50. Para fins do disposto no presente 
regulamento entende-se por táxi o veículo automotor 
destinado ao transporte individual de passageiros 
com retribuição aferida por meio de taxímetro, 
atendidas as autorizações normativas aplicáveis, 
prestado por condutor profissional autônomo 
diretamente ou organizado na forma de Sociedade 
Cooperativa ou Associação Civil.”

Art. 37. Fica alterado art. 51, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 51. Os veículos a serem utilizados no serviço de 
transporte público individual por táxis definido no 
artigo anterior somente está autorizado a veículos 
automotores, com capacidade de até 07 (sete) 
lugares, conduzido por motorista profissional 
autônomo, regularmente inscrito na Fazenda 
Municipal, sem prejuízo das demais regras aplicáveis 
á matéria.

§ Único: Aplica-se ao tempo de ingresso e 
permanência dos veículos destinados aos serviços 
de táxis ora previstos, o disposto no art. 32, do 
presente decreto.”

Art. 38. Fica alterado art. 52, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 52. É vedado aos permissionários do sistema de 
transporte público individual por táxis regulamentado 
na forma do presente decreto transportar quantidade 
de pessoas superior ao limite especificado no 
documento do veículo.

§ Único: A vedação de que trata o caput do presente 
artigo, aplica-se a todos os modais de transporte 
público regulados na forma do presente decreto.”

Art. 39. Fica alterado art. 53, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 53. É facultado ao permissionário a introdução 
de alterações no interior do veículo desde que com 
prévia e expressa autorização da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT, sem prejuízo 
do atendimento às demais regras aplicáveis 
conforme o caso.”

Art. 40. Fica alterado art. 54, do Decreto Municipal nº. 3142, 
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de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 59. Além da cor prata os veículos destinados à 
prestação dos serviços de táxis especiais deverão 
adotar padronização específ ica, conforme 
determinação da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município, podendo 
ainda ser utilizado logotipo próprio da Cooperativa à 
qual o mesmo se vincula.

§ Único: Na hipótese da cor prata definida no DUT do 
veículo divergir daquela adotada pela frota cujo 
serviço o mesmo se vincula, em virtude do fabricante, 
poderá a STT determinar a adequação do mesmo.”

Art. 46. Fica alterado art. 60, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 60. As cooperativas de táxis especiais deverão 
expor o número do Alvará, sem prejuízo da inclusão do 
seu logotipo, sem, contudo, perder, prejudicar ou 
alterar a padronização prevista neste Regulamento, 
respeitado ainda a padronização a ser editada pela 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT do município.”

Art. 47. Fica alterado art. 61, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 61. Os veículos cadastrados na modalidade táxis 
especiais deverão possuir obrigatoriamente sistema 
de ar refrigerado, bem como adotar o sistema de rádio 
táxi, na forma do presente regulamento.

§ Primeiro: As Cooperativas de Táxis Especiais 
somente poderão realizar o transporte regular de 
passageiros quando da definição dos pontos 
regulamentares, conforme determinação da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT.

§ Segundo: A tarifa a ser fixada para os serviços de 
transporte de passageiros na modalidade táxis 
especiais, explorados por motoristas profissionais 
autônomos organizados na forma de Sociedade 
Cooperativa poderá ser diferenciada, sendo, sua 
cobrança, condicionada ao cumprimento do disposto 
no art. 8º., da Lei Federal nº. 12.468, de 26 de agosto 
de 2011.

§ Terceiro: A prestação de serviços das Cooperativas 
de Táxis Especiais realizada por contratação para 
transporte de pessoas vinculadas às empresas ou por 
estas autorizadas, não está sujeita à regulamentação 
da tarifa pelo Poder Público.”

Art. 48. Fica alterado art. 62, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 54. Os veículos destinados à exploração dos 
serviços de transporte público individual por táxis 
deverão adotar a cor prata, sem prejuízo dos demais 
critérios, sinais, marcas e indicações a serem 
exigidas pela Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT, por ato próprio.

§ Único: Na hipótese da cor prata definida no DUT do 
veículo divergir daquela adotada pela frota cujo 
serviço o mesmo se vincula, em virtude do fabricante, 
poderá a STT determinar a adequação do mesmo.”

Art. 41. Fica alterado art. 55, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 55. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior 
caberá ainda à STT definir o local onde deve ser 
inserido, minimamente, o número do alvará de 
circulação e a comprovação da vistoria de forma 
legível para os usuários, sem prejuízo da exigibilidade 
dos documentos cuja obrigatoriedade de porte se 
impõe.” 

§ Único: Os veículos cadastrados no sistema de 
transporte cuja exploração se dê por meio de 
Sociedades Cooperativas poderão ainda, apresentar 
características especiais de identificação, desde que 
previamente regulamentadas pela Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT.”

Art. 42. Fica alterado art. 56, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 56. Os táxis a serem utilizados no serviço de 
transporte individual de passageiros prestados 
diretamente, deverão ser dotados de taxímetro aferido 
anualmente pelo órgão competente.”

Art. 43. Fica alterado art. 57, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 57. Fica desde já autorizado aos veículos 
cadastrados na modalidade táxis, a utilização do 
sistema de rádio táxi, na forma prevista no presente 
regulamento.”

Art. 44. Fica alterado art. 58, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 58. O serviço de táxis especiais será operado 
por veículos com capacidade máxima de 07 (sete) 
passageiros com no máximo 02 (dois) anos de 
fabricação, podendo permanecer no sistema por até 
05 (cinco) anos.”

Art. 45. Fica alterado art. 59, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
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preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria 
pintada na cor amarela, a ordem das cores indicadas 
deverá ser invertida;

V – possuir cintos de segurança em número igual à 
lotação indicada nos documentos do veículo, 
r e s p e i t a d a s  a s  R e s o l u ç õ e s  d o  
CONTRAN/DENATRAN relativamente aos demais 
dispositivos de retenção, conforme faixa etária do 
usuário transportado; 

VI – atender aos outros requisitos e equipamentos 
o b r i g a t ó r i o s  e s t a b e l e c i d o s  p e l o  
CONTRAN/DENATRAN;

VII – ser de propriedade do Permissionário Motorista 
Profissional Autônomo ou da Pessoa Jurídica nas 
categorias Colegial ou Empresarial;

VIII – transportar obrigatoriamente kit de primeiros 
socorros em condições de utilização;

IX – possuir equipamento medidor de velocidade 
devidamente aferido pelo órgão competente.

§ Primeiro: A aferição da vida útil do veículo será 
realizada por meio da data de fabricação constante 
das ins t ruções do fabr icante ,  conforme 
documentação própria do veículo.

§ Segundo: A permanência dos veículos no sistema 
de transporte regulado por esta Lei além da 
obrigatoriedade de atendimento do disposto nas 
alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso I do presente artigo, 
condicionar-se-á à comprovação de encontrar-se em 
bom estado de conservação a ser atestado pela STT.

§ Terceiro: A capacidade de transporte de 
passageiros na modalidade STEE fica limitada à 
bancada fixada nos documentos de cada um dos 
veículos, sendo vedado o transporte de escolares, 
bem como do Acompanhante Interno, em pé.

§ Quarto: Fica vedado ainda o transporte de crianças 
com idade igual ou inferior a 10 (dez) anos de idade, 
no banco dianteiro do veículo, ainda que se utilize 
para tanto do dispositivo de retenção apropriado, 
ressalvado o permissivo legal indicado nos termos da 
regulamentação do CONTRAN/DENATRAN.

§ Quinto: O atendimento do disposto no inciso II junto 
ao órgão competente fica condicionada à prévia e 
expressa aprovação junto à STT dos demais critérios 
necessários à autorização da Permissão pública, 
conforme regulamentação que lhe é própria na forma 
do disposto no art. 135, do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997).

§ Sexto: Caberá ainda à STT a fixação de critérios 
relacionados à segurança, conforto e fluidez, ainda 
que não especificados no presente regulamento, 
resguardados ainda minimamente os critérios 
fixados pelo CONTRAN/DENATRAN sem prejuízo 
da adoção dos parâmetros e critérios adotados no 
âmbito dos princípios da mobilidade urbana, no que 
couber.”

“Art. 62. Caberá à Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari, 
por ato próprio, fixar o quantitativo da frota necessária 
à prestação dos serviços de táxis e táxis especiais”.

Art. 49. Fica alterado art. 63, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi determinada 
nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 4860, de 06 
de abril de 2010, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 63. Para fins de fixação da frota, deverá a STT 
contemplar a peculiaridade dos serviços de Táxis 
Especiais, assim considerada a demanda das 
empresas eventualmente contratantes, sem prejuízo 
do disposto no art. 7º., do presente instrumento.”

Art. 50. Fica alterado art. 64, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 64. Os veículos destinados à exploração dos 
serviços de táxis especiais deverão atender às regras 
de padronização especificadas pela STT.”

Art. 51. Fica alterado art. 65, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 65. O Serviço de Transporte Especial de 
Escolar – STEE é o serviço destinado ao transporte 
de pessoas com vínculo escolar e poderá ser 
prestado por veículos automotores:

I – de pequeno, médio ou grande porte, assim 
considerados:

a) Veículos de Pequeno Porte – VPP, 
aqueles com capacidade de transporte de 07 (sete) 
lugares, podendo ingressar no sistema com até 02 
(dois) anos e nele permanecer até 05 (cinco) anos;

b) Veículos de Médio Porte – VMP, aqueles 
com capacidade de transporte de 08 (oito) até 16 
(dezesseis) lugares, podendo ingressar no sistema 
com até 05 (cinco) anos e nele permanecer até 08 
(oito) anos;

c) Veículos de Grande Porte – VGP, aqueles 
com capacidade de transporte igual ou superior a 17 
(dezessete) lugares, podendo ingressar no sistema 
com até 05 (cinco) anos e nele permanecer até 12 
(doze) anos;

II – encontrar-se regularmente registrado e 
devidamente licenciado na categoria aluguel 
(transporte de passageiros);

III – submeter-se semestralmente à vistoria, para fins 
de verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança;

IV – possuir pintura de faixa horizontal na cor 
amarela, com quarenta centímetros de largura, à 
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e 
traseira da carroceria, com o dístico “ESCOLAR”, em 
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Art. 52. Fica alterado art. 66, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 66. O serviço de transporte especial de escolar 
poderá ser explorado por pessoa física ou jurídica que 
comprovem vínculo contratual com os usuários do 
serviço, sendo:

I – Motorista Profissional Autônomo, o transporte 
realizado por pessoa física, regularmente qualificada 
para o exercício da atividade autônoma de transporte 
de escolares;

II – Colegial, o transporte de escolares realizado por 
Pessoa Jurídica legalmente constituída para a 
execução de atividade de ensino, regularmente 
reconhecida pelo órgão ou entidade responsáveis 
pela regulamentação da atividade de ensino, que 
execute o serviço de transporte exclusivamente 
prestado aos seus alunos;

III – Empresarial, o transporte de escolares realizado 
por Pessoa Jurídica legal e especificamente 
constituída para a execução do serviço de transporte 
de escolares.

§ Primeiro: A outorga da Permissão à Pessoa Física 
ficará limitada a 01 (uma) vaga no sistema, sem 
prejuízo da comprovação da demanda.

§ Segundo: O transporte previsto no inciso II, do 
presente artigo, poderá ser outorgado às pessoas 
jurídicas especificadas nos artigos 15 e 17 do 
presente decreto.

§ Terceiro: A outorga de Permissão para fins de 
exploração do serviço de transporte especial de 
escolar à Pessoa Jurídica condicionar-se-à à 
comprovação da demanda, bem como, à verificação 
da capacidade de sua prestação pela requerente, 
conforme análise da viabilidade a ser realizada pela 
STT.”

Art. 53. Fica alterado art. 68, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 68. Somente poderá ser incluído na frota 
veículos conforme capacidades definidas na forma do 
inciso I, do art. 65 do presente decreto.

§ Único: A substituição do veículo só poderá ser 
realizada nas hipóteses previstas no art. 35, do 
presente Decreto Municipal.”

Art. 54. Fica alterado art. 69, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 69. Os veículos utilizados no sistema de 
transporte especial de escolar poderão, nos períodos 
em que não estiverem prestando os serviços 
especiais para os quais encontram-se habilitados, 
realizar o transporte de passageiros não escolares, 
assim consideradas as pessoas com vínculos ou 

destinos comuns.

§ Único: A prestação dos serviços de que tratam o 
“caput” do presente artigo condicionar-se-á ao 
requerimento da sua autorização junto à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, sem prejuízo do indicativo dos respectivos 
roteiros e inclusão de identificação especial para o 
serviço indicado.”

Art. 55. Fica alterado art. 70, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 70. O veículo vinculado à instituição de ensino 
para a qual presta serviço poderá inscrever o nome 
desta, para a sua identificação, conforme 
padronização a ser editada pela STT.”

Art. 56. Fica alterado art. 73, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 73. Os veículos a serem utilizados no transporte 
especial de escolar serão padronizado de acordo com 
a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  p e l a  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT, sem prejuízo das demais regras aplicáveis, em 
especial, as expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN 
e Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.

Art. 57. Fica alterado art. 74, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 74. O local de fixação da inscrição “ESCOLAR” 
será definida pela STT por ato próprio, sendo 
facultada a utilização de logotipo do Permissionário, 
na forma da regulamentação da STT, sem prejuízo 
das demais regras previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, CONTRAN/DENATRAN e política 
nacional da segurança viária”. 

Art. 58. Fica alterado art. 75, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 75. Os serviços de transporte especial de 
escolares ficam condicionados à comprovação da 
demanda pelo requerente, bem como, a estes 
cabendo regular o valor das tarifas a serem cobradas, 
resguardas as diretrizes fixadas na Política Nacional 
da Mobilidade Urbana.”

Art. 59. Fica alterado art. 76, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 76. Os veículos destinados à exploração dos 
serviços de transporte especial de escolares deverão 
atender a todos os requisitos de segurança, conforto e 
higiene previstos para o modal, existentes no 
presente regulamento e a este superveniente, 
conforme exigência da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público – STT.

Art. 60. A Subseção II, da Seção II, do Capítulo I, do 
Título IV do Decreto Municipal nº. 3142, de 20 de abril 

”
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3142, de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi 
determinada nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 
4860, de 06 de abril de 2010, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 81. O serviço de transporte empresarial previsto 
no presente regulamento destina-se à condução de 
pessoas vinculadas às empresas contratantes desta 
modalidade de transporte não se confundindo com os 
serviços de Táxi Especial, por estar destinado 
exclusivamente aos serviços de transporte prestado 
às empresas contratantes na condução de pessoas a 
ela vinculadas ou por ela autorizadas.” 

Art. 66. Fica alterado o art. 82, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 82. O serviço de transporte empresarial será 
operado por veículos automotores, todos com 
capacidade máxima de 07 (sete) passageiros, 
respeitado o limite estabelecido no DUT de cada 
veículo.

§ Único: Os veículos de que trata o “caput” o presente 
artigo, ingressão no sistema com no máximo 02 (dois) 
anos de fabricação podendo nele permanecer por até 
05 (cinco) anos, conforme DUT do veículo.”

Art. 67. Fica alterado o art. 83, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 83. Os veículos destinados à prestação dos 
serviços de transporte empresarial deverão ainda ser 
padronizados na cor prata, sem prejuízo da 
padronização especificamente indicada pela STT na 
forma de regulamentação própria.

§ Único: Na hipótese da cor prata definida no DUT do 
veículo divergir daquela adotada pela frota cujo 
serviço o mesmo se vincula, em virtude do fabricante, 
poderá a STT determinar a adequação do mesmo.”

Art. 68. Fica alterado o art. 84, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 84. É vedado aos permissionários do serviço de 
transporte empresarial:

I - O transporte regular de passageiros;

II - O transporte especial de espécie diversa daquela 
para a qual o mesmo fora habilitado.”

Art. 69. Fica alterado o art. 85, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi 
determinada nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 
4860, de 06 de abril de 2010, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 85. O serviço de transporte empresarial será 
explorado exclusivamente por Pessoa Jurídica 
definida na forma do art. 17 do presente Decreto.” 

de 1999, o qual passa a vigorar com a redação: 
“Subseção II, Do Transporte por Fretamento”.

Art. 61. Fica alterado art. 77, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 77. O serviço de transporte por fretamento é o 
serviço de transporte individual privado de 
passageiros com vínculos ou destinos comuns.”

§ Único: A concessão da autorização dos serviços 
previstos no presente artigo condicionar-se-á à 
comprovação de demanda realizada mediante 
documento especificamente destinado ao fim ora 
indicado.

Art. 62. Fica alterado art. 78, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 78. O serviço de transporte empresarial será 
operado por veículos automotores de pequeno, 
médio ou grande porte, conforme graduação fixada 
nos termos do inciso I, do art. 65, do presente decreto.

§ Primeiro: O prazo para ingresso e permanência 
dos veículos no sistema de transporte de passageiros 
por fretamento previstos no presente artigo se dará 
por meio da data de fabricação regularmente 
indicada no DUT do veículo conforme orientações do 
fabricante.

§ Segundo: Sem prejuízo das disposições acima 
especificadas, o ingresso e a permanência dos 
veículos no sistema de transporte individual de 
passageiros por fretamento condicionar-se-á ainda à 
comprovação de bom estado de conservação.

§ Terceiro: Ficará a cargo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do município a 
definição dos critérios necessários à padronização do 
serviço de transporte por fretamento.”

Art. 63. Fica alterado art. 79, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 79. O serviço de transporte por fretamento 
somente poderá ser explorado por pessoa física ou 
jurídica.

§ Único: O permissionário do serviço de transporte 
por fretamento deverá atender aos critérios gerais 
especificados no presente decreto, em especial, 
quanto ao pessoal de operação.”

Art. 64. Fica alterado art. 80, do Decreto Municipal nº. 3142, 
de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 80. Aplicam-se ao serviço especial de transporte 
por fretamento as regras destinadas ao serviço de 
transporte de escolar, no que couber.”

Art. 65. Fica alterado o art. 81, do Decreto Municipal nº. 



Art. 70. Fica alterado o art. 86, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, cuja nova redação foi 
determinada nos termos do art. 2º., do Decreto Municipal nº. 
4860, de 06 de abril de 2010, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 86. Sem prejuízo do disposto na presente 
Subseção, bem como das regras gerais previstas no 
presente regulamento, ao serviço de transporte 
empresarial aplicam-se ainda, em especial, as 
disposições especificadas para os modais 
denominados transporte especial de escolar e 
transporte por fretamento, no que couber.” 

Art. 71. Fica alterado o art. 87, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 87. É facultado aos permissionários dos serviços 
de táxis e transporte empresarial a adoção do sistema 
de rádio táxi, sendo obrigatória a sua utilização aos 
permissionários cadastrados na modalidade táxis 
especiais.”

Art. 72. Fica alterado o art. 89, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 89. O serviço de rádio táxi será explorado 
diretamente pelos Permissionários dos transportes 
especiais previstos no artigo anterior, mediante prévia 
autorização da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT.

§ Único: A autorização de que trata o presente artigo 
deverá ser renovada anualmente.”

Art. 73. Fica alterado o art. 90, do Decreto Municipal 
nº. 3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 90. Para fins de exploração dos serviços de rádio 
táxi previstos no presente decreto, deverá ser dirigido 
requerimento à STT a quem caberá a verificação dos 
requisitos necessários à sua concessão no âmbito do 
município.”

Art. 74. Fica alterado o art. 91, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 91. Deverão ainda os equipamentos que 
compõem o sistema de rádio táxi atender às 
determinações especiais editadas pelos órgãos 
responsáveis, sem prejuízo da adoção das medidas 
previstas nos termos da regulamentação nacional 
para o serviço pretendido.”

Art. 75. Fica alterado o art. 92, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 92. A adaptação ou introdução de melhorias nos 
serviços do sistema de rádio táxi deverão ser 

informadas à Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT.”

Art. 76. Fica alterado o art. 93, do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 93. O custo de serviço de rádio táxi não incidirá 
no cálculo das tarifas dos serviços de táxis e táxis 
especiais, destinados ao transporte individual de 
passageiros, na forma do presente decreto.”

Art. 77. A exploração de publicidade nos veículos 
integrantes da frota dos Serviços de Táxis e Transportes 
Especiais regulamentados na forma do presente Decreto, 
f icará condic ionada à prév ia autor ização da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, 
nos termos, prazos e condições fixados no Título V, da Lei 
Municipal nº. 1.120, de 25 de novembro de 2010.

§ Único: Caberá ainda à STT a edição das normas especiais 
necessárias à regulamentação dos critérios para fins de 
utilização dos engenhos publicitários nos veículos 
integrantes da frota dos serviços regidos nos termos do 
presente decreto.

Art. 78. Aos Motoristas Profissionais Autônomos 
previamente cadastrados no Sistema de Transporte Público 
do Município para fins de transporte especial de escolares, 
ao tempo de vigência do presente decreto, não se aplica o 
disposto na segunda parte do inciso II, do art. 13, do Decreto 
Municipal nº. 3142/1999 alterado na forma do presente 
instrumento, sendo, portanto, cabível apenas a exigibilidade 
do disposto no inciso II, do art. 136 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB.

Art. 79. Os veículos integrantes do Sistema de Transporte 
Público Individual por Táxi, Táxis Especiais ou Transporte 
Empresarial que, ao tempo da publicação do presente 
decreto encontrarem-se com a cor distinta daquela prevista 
no presente regulamento e, tenham sido adquiridos até o 
exercício de 2013, poderão permanecer no sistema e ter 
renovada a sua autorização para fins de exploração do 
serviço até 31/12/2015, desde que, seja esta a única 
divergência identificada.

§ Único: Os veículos que ingressarem no sistema a partir da 
edição do presente ato normativo somente poderão ser 
aceitos se atendidos os requisitos previstos no presente 
decreto.

Art. 80. As Pessoas Jurídicas permissionárias dos serviços 
de transportes especiais previstos no presente regulamento 
deverão rever seus respectivos atos constitutivos de forma a 
atender as exigências previstas no presente decreto, 
respeitados os prazos assinalados no mesmo.

Art. 81. Os Permissionários do sistema de transporte 
especial na modalidade táxis especiais ou transporte 
empresarial, que já se utilizam dos serviços de rádio táxi na 
forma indicada nos artigos 87 a 93 do Decreto Municipal nº. 
3142, de 20 de abril de 1999, deverão informar à 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
quando da renovação das vistorias no exercício 2014.

PÁGINA 17PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO XI - Nº 551 - de 18  a 24 de Janeiro de 2014 -



Art. 82. As alterações previstas no presente decreto 
aplicam-se a todos os explorados dos serviços integrantes 
do sistema de transporte público, individual e/ou especial 
regulamentados pelo presente instrumento de competência 
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari, na forma prazo e condições aqui 
indicadas.

§ Único: Fica desde já fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses para que a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari 
proceda à substituição das Autorizações para fins de 
exploração dos serviços públicos por ela outorgados pelos 
Termos de Permissão previstos, sem prejuízo da aplicação 
do disposto na Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993; 
Lei Federal nº. 8987, de 13 de fevereiro de 1995 e Lei 
Federal nº. 9074, de 07 de julho de 1995, sem prejuízo das 
complementações necessárias à sua aplicação.

Art. 83. Caberá ainda à Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari a 
proceder ao cadastramento dos operadores dos serviços de 
transporte por fretamento consoante disposição 
expressamente prevista nos termos dos artigos 77 a 80 do 
Decreto Municipal nº. 3142/1999, alterado na forma do 
presente instrumento.

§ Primeiro: O cadastro de que trata o “caput” do presente 
artigo deverá ser sucedido da regularização do modal 
regulamentado por força do presente decreto municipal.

§ Segundo: Os operados dos serviços de transporte por 
fretamento que já realizam a atividade, deverão ser 
cadastrados junto à Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município de Camaçari, à qual 
é conferido o prazo fixado no § único, do art. 82, para fins de 
conclusão do mesmo, sem prejuízo da aplicação das 
exigências cabíveis.

Art. 84. Fica desde já autorizado à Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT a tomada das medidas 
necessárias à aplicação das alterações propostas na forma 
do presente decreto municipal, sem prejuízo da 
regulamentação complementar que se fizer necessária.

Art. 85. O presente Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se todas as disposições anteriores 
que lhes forem contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 5613/2014
DE 17  DE JANEIRO DE 2014.

“Altera do Decreto Municipal nº. 4928, de 27 de 
dezembro de 2010 o qual padroniza o valor de 
referência para fins de exploração dos serviços 
de transporte público e individual no âmbito do 
município de Camaçari e dá outras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições, com escopo na Lei 
Orgânica do Município,

Considerando as alterações introduzidas no Sistema de 
Transporte Público do município de Camaçari;

DECRETA

Art.1º. Fica estabelecido como valor de referência para 
cálculo, em moeda corrente, de valores dos serviços de 
transporte municipal, a Unidade Fiscal do Município – UFM.

§ Único: Os reajustes aplicados à Unidade Fiscal do 
Município – UFM pelo Poder Público Local competente, 
deverá ser repassada para os valores de referências 
constantes do presente Decreto, conforme Anexos.

Art. 2°. O valor previsto a título de vistoria será pago 
anualmente pelo permissionário, e compreende a entrega 
ao mesmo do Alvará de Circulação, Selo de Vistoria ou 
equivalente e Cartão de Identificação do Condutor 
Permissionário ou Associado.

§ Único: Os cartões de identificação de condutor 
profissional e do condutor auxiliar especificados na forma 
dos artigos 21 e 22 do Decreto Municipal nº. 3142/1999 
deverão ser requeridos em separado da vistoria prevista 
para a modalidade respectiva.

Art. 3°. O prazo de validade previsto no “caput” do art. 2º., do 
presente decreto não se aplica ao transporte especial de 
escolares e serviços de mototáxis, para os quais, a vistoria é 
semestral.

§ Único: Para ambos os modais previstos no “caput” do 
presente artigo, serão igualmente entregues a título de 
contraprestação pelo Poder Público o Alvará de Circulação 
com a validade indicada, o Selo de Vistoria ou equivalente, 
bem como, o Cartão de Identificação do Condutor 
Permissionário ou Associado, os quais terão o prazo de 
validade igualmente limitado a 06 (seis) meses.

Art. 4°. As vistorias anual e semestral previstas nos artigos 
anteriores, não impedem a realização de vistorias 
eventuais, na forma do regimento próprio do serviço 
indicado.

Art. 5°. A Autorização de Circulação Provisória – ACP aplica-
se exclusivamente ao disposto nos artigos 36 e 37 do 
Decreto Municipal nº. 3142/1999 e estende-se aos modais 
de transporte previstos nos termos do Decreto Municipal nº. 
3621/2002 e Decreto Municipal nº. 3675/2004. 

Art. 6°. O presente Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se todas as disposições anteriores 
que lhes forem contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito
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(Graduação Especificada na forma do Decreto Municipal nº. 
3621/2002 e Decreto Municipal nº. 3675/2004 c/c o IC nº. 
36/2010/CONS.).

VPP - Veículo de Pequeno Porte (24 a 32 lugares);VMP 
- Veículo de Médio Porte (33 a 38 lugares);

VGP - Veículo de Grande Porte (39 a 56 lugares).

DECRETO Nº 5614
DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

“Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados a imóveis de 
propriedade da entidade religiosa 
ASSEMBLÉIA DE DEUS e dá outras 
providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 150, inciso VI, “b” da Constituição Federal de 
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1988, e do teor do Processo Administrativo nº 04/02/2013, 
de 04 de fevereiro de 2013, 

DECRETA

Artigo 1º - Fica reconhecida a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
aos impostos vinculados aos imóveis de propriedade da 
pessoa jurídica de direito privado e entidade religiosa 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, com 
sede na Avenida Radial A, 413, Centro, Camaçari/Bahia, 
CEP: 42807-000, conforme permissivo legal previsto no art. 
150, inciso VI, letra “b”, da Constituição Federal do Brasil, 
especificamente aos cadastros imobiliários de números: 
511328, 511330, 511334, 511336, 5111345, 511350, 16777, 
115209, 115210, 115211, 519553, 521137, 512713, 513389, 
512673, 506888, 504443, 101536, 96234, 506176, 510484, 
96833.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o reconhecimento 
da imunidade, especialmente a interrupção da prática de 
atividades religiosas no local.

Artigo 3º - O reconhecimento desta imunidade diz respeito 
apenas aos impostos inerentes aos imóveis de inscrição 
municipal acima descritos, e não a todos os tributos 
municipais.

Artigo 4º - Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes aos imóveis de inscrição municipal 
acima descritos, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas após novembro/1988.

Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos para exercícios 
pretéritos, desde novembro de 1988.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5616 
 DE 17 DE JANEIRO DE 2014

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
19106, 03 de outubro de 2013. 

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MARCIO CARNEIRO DA 

SILVA-ME, estabelecida na Avenida Comercial, nº 20, 
Centro, andar 01 sala 03, Cep: 42.800-420 – Camaçari/BA, 
inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA nº 28272/001, 
e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº18.871.942/0001-00, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para os meses de 
novembro a dezembro do exercício de 2013 e 
isenção de 100% da TFF do exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir 03 de outubro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5617
 

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
14518, 30 de julho de 2013. 

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MARCUS LUIZ SANTOS 
DE SOUZA-ME, estabelecida na Avenida 28 de setembro, 
nº 67, Sala U, Emp. Pacific Center, Centro, Cep: 42.807-000 
– Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº28075/001, e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº18.552.933/0001-57, conforme permissivo legal previsto 
no art. 20, inciso I, II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro 
a dezembro do exercício de 2013 e isenção de 
100% da TFF para todo exercício de 2014.

17 DE JANEIRO DE 2014
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c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir 30 de julho de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5618 
DE

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
09756, 13 de maio de 2013.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa CRISTIANE DE S. L. 
FERNANDES PSICOLOGIA –ME, estabelecida na Rua 
Monte Gordo, nº 105 A, Inocoop, Cep: 42.802-500 – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 28199/001 e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 18.046.592/0001-48, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro 
a dezembro do exercício de 2013 e isenção de 
100% da TFF do exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 13 de maio de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

17 DE JANEIRO DE 2014

CAMAÇARI EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5619
 

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
16058, 15 de agosto de 2013. 

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa FLÁVIA DOS SANTOS 
ARAUJO DE CAMAÇARI-ME – estabelecida na Rua Rio de 
Janeiro, nº 26-A, Piaçaveira, Cep: 42800.970 - 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 28113/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº18.552.997/0001-58, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro 
a dezembro do exercício de 2013 e isenção de 
100% da TFF para todo exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir 15 de agosto de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5620 

DE17 DE JANEIRO DE 2014

DE 17 DE JANEIRO DE 2014



DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de Licença e 
Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento (TFF) à empresa MAVAPE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA-ME, estabelecida na Avenida Eixo 
Urbano Sudoeste, nº 554, Gleba E, Cep: 42.804-000 – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades CGA 
nº 28211/001, e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº18.632.280/0001-16, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, inciso I, II, da 
Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para o mês de dezembro 
do exercício de 2013 e isenção de 100% da TFF 
para todo exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir 14 de novembro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI  EM 17 DE JANEIRO DE 2014

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº. 23767/2013, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor, resolve:

EXONERAR a pedido, VIVIANE SANTIAGO DE 
OLIVEIRA DOREA, cadastro nº 60028-8 do cargo de Médico 
Nível I A, da estrutura da Secretaria da Saúde – SESAU, 
retroativo a 13 de dezembro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
PREFEITO

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
17688, 06 de setembro de 2013.

DECRETA

Artigo 1º - Fica concedida a isenção da Taxa de 
Licença e Localização (TLL) e da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento (TFF) à empresa J A VASSOLER 
NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E 
CALÇADOS LTDA-ME, estabelecida na Avenida 
Getúlio Vargas, nº 47, Centro, Cep: 42.800.005 – 
Camaçari/BA, inscrito no Cadastro Geral de Atividades 
CGA nº 28172/001 e Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
18.198.708/0001-64, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, inciso I, II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

a) Isenção de 100% da TLL. 

b) Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro 
a dezembro do exercício de 2013 e isenção de 100% da 
TFF do exercício de 2014.

c) Isenção de 50% da TFF para os exercícios 
subsequentes a 2014.

Artigo 2º - O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos, com amparo no art. 52, 
parágrafo §2º, da Lei 1.039, de 16 de dezembro de 2009, a 
partir de 06 de setembro de 2013, data do seu requerimento.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Prefeito Municipal

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 5621

“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Licença e Localização (TLL) e da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento (TFF) e dá 
Outras Providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no art. 20 da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, e o teor do Processo Administrativo nº 
21598, 14 de novembro de 2013. 

DE17 DE JANEIRO DE 2014
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PORTARIA N° 03/2014
DE 02 DE JANEIRO DE 2014

    

Dispõe sobre o gozo de férias a serem 
desfrutados pelos servidores municipais de 
Camaçari.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro nos arts. 87 e 88 da Lei 
Municipal n° 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

R E S O L V E

Conceder aos servidores abaixo relacionados, férias 
referentes aos períodos de gozo conforme anexo:
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GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2014.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS
À SERVIDOR MUNICIPAL:
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PORTARIA N° 005/2014
SERVIDOR: Carlos Alberto Pereira Borges
CADASTRO: 7005-9       Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 02/04/2012 a 01/04/2013
GOZO: A partir de 11/01 a 30/01/2014.

PORTARIA N° 004/2014
SERVIDOR: Maggy Reis Giuzio
CADASTRO: 8089-2       Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 01/01/2013 a 31/12/2013
GOZO: A partir de 11/01 a 30/01/2014.

PORTARIA N° 011/2014
SERVIDOR: Joanice José da Fonseca
CADASTRO: 60747-0       Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 21/12/2012 a 20/12/2013
GOZO: A partir de 13/01 a 01/02/2014.

PORTARIA N° 010/2014
SERVIDOR: Mario Sergio dos S. Pereira
CADASTRO: 38904-2       Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 03/01/2013 a 02/01/2014
GOZO: A partir de 01/02 a 20/02/2014.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 
PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL:

PORTARIA N° 012/2014
SERVIDOR: Maria Railda G. dos Santos
CADASTRO: 7390-2         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 07/03/2003 a 06/03/2008
GOZO: A partir de 22 de janeiro de 2014.

PORTARIA N° 013/2014
SERVIDOR: Carmem Lúcia S. C. dos Anjos
CADASTRO: 7326-1         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 03/06/2005 a 02/06/2010
GOZO: A partir de 22 de janeiro de 2014.

PORTARIA N° 014/2014
SERVIDOR: Geralda Macêdo
CADASTRO: 7228-3         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 22/06/2005 a 21/06/2010
GOZO: A partir de 22 de janeiro de 2014

PORTARIA N° 015/2014
SERVIDOR: Maria Josefa de A. Oliveira
CADASTRO: 2842-7         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 21/05/1990 a 20/05/1995 e 
23/05/1995 a 22/05/2000
GOZO: A partir de 22 de janeiro de 2014

PORTARIA N° 017/2014
SERVIDOR: Ana Angélica M. Oliveira
CADASTRO: 7419-4         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 09/04/2002 a 08/04/2007
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 020/2014
SERVIDOR: Cassia de G. da Silva Oliveira

CADASTRO: 9486-7         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 018/2014
SERVIDOR: Lucia Maria C.dos Santos Rosa
CADASTRO: 125-4         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 04/06/2000 a 03/06/2005 e 
04/06/2005 a 03/06/2010
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 001/2014
SERVIDOR: Valdira Florentina de Oliveira
CADASTRO: 2077-0         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 02/06/1990 a 01/06/1995 
GOZO: A partir de 15 de janeiro de 2014

PORTARIA N° 007/2014
SERVIDOR: Silvia Magaly R. dos Santos
CADASTRO: 7126-9         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 02/11/1995 a 01/11/2000 
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 006/2014
SERVIDOR: Ana Célia Nepomuceno
CADASTRO: 9471-4         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012 
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 005/2014
SERVIDOR: Adaildes Cirilo Tavares
CADASTRO: 9465-9         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012 
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 004/2014
SERVIDOR: Laura Cerqueira Giffoni
CADASTRO: 7152-8         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2005 a 16/05/2010 
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 003/2014
SERVIDOR: Janete Oliveira Mateus
CADASTRO: 8211-7         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 01/10/2000 a 30/09/2005 
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 002/2014
SERVIDOR: Luzia Silva Santos
CADASTRO: 7391-3         Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 06/04/2006 a 05/04/2011
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 008/2014
SERVIDOR: Geane Sirley Araújo Souza
CADASTRO: 9423-3         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 16/08/2006 a 15/08/2011
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 009/2014
SERVIDOR: Maria José Santana da Silva
CADASTRO: 3179-7         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 9/08/2005 a 08/08/2010
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 010/2014
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SERVIDOR: Cleide Batista Cunha
CADASTRO: 3750-8         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 01/04/2001 a 30/03/2006 e 
01/04/2006 a 30/03/2011
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 011/2014
SERVIDOR: Carmen Dias de Oliveira
CADASTRO: 9301-9         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 04/03/2006 a 03/03/2011
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 022/2014
SERVIDOR: Manoel Messias Santos
CADASTRO: 1095-5         Lotação: SEFAZ
PERIODO AQUISITIVO: 03/02/2000 a 02/02/2005
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 019/2014
SERVIDOR: Ivone da Silva Mucugê
CADASTRO: 2909-6         Lotação: SEDUC
PERIODO AQUISITIVO: 02/06/1995 a 01/06/2000
GOZO: A partir de 12 de fevereiro de 2014

PORTARIA N° 365/2013
SERVIDOR: Cijanilda da Silva Tavares
CADASTRO: 9489-3        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 15 de janeiro de 2014

PORTARIA N° 367/2013
SERVIDOR: Marilene Estrêla de Souza
CADASTRO: 2996-7        Lotação: SESAU
PERIODO AQUISITIVO: 12/09/2007 a 11/09/2012
GOZO: A partir de 15 de janeiro de 2014

PORTARIA N° 023/2014
SERVIDOR: Vivaldo Matos de Almeida
CADASTRO: 7517-2        Lotação: SECAD
PERIODO AQUISITIVO: 19/05/1995 a 18/05/2000
GOZO: A partir de 03 de fevereiro de 2014

  DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
PROMOÇÃO À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: Marinalva Correia dos Santos
CADASTRO: 9612-6    Lotação: SESAU
FUNÇÃO:  Ag. Comunitário de Saúde Nível I - B
Para  Ag. Comunitário de Saúde Nível II - B
DATA: retroativo a 08 de maio de 2013.

SERVIDOR: Tais da Silva Oliveira
CADASTRO: 61091-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Nível I
Para  Professor Nivel II
DATA: retroativo a 11 de março de 2013.

SERVIDOR: Etinevaldo S. Almeida Matos
CADASTRO: 61103-1    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Nível I
Para  Professor Nivel II
DATA: retroativo a 25 de março de 2013.

SERVIDOR: Maria Edina Pereira Jatobá
CADASTRO: 60842-4    Lotação: SEDUC

FUNÇÃO:  Professor Especial  Nível I - B
Para  Professor Nivel I - B
DATA: retroativo a 27 de março de 2013

SERVIDOR: Tarcisio Moraes Oliveira
CADASTRO: 61261-9    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor   Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 18 de março de 2013

SERVIDOR: Suilan Silva Venancio
CADASTRO: 61101-7    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 26 de março de 2013

SERVIDOR: Bruno Sousa Mendonça
CADASTRO: 61197-6    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 18 de março de 2013

SERVIDOR: Marilia Freitas Araujo
CADASTRO: 61108-1    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 18 de março de 2013

SERVIDOR: Daniele Cristina B. Santos
CADASTRO: 61199-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 15 de março de 2013

SERVIDOR: Paulo Fernando Oliveira Cordeiro
CADASTRO: 60960-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 13 de março de 2013

SERVIDOR: Milena Frutuoso de B. de Souza
CADASTRO: 60915-5    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I
Para  Professor Nivel II 
DATA: retroativo a 25 de março de 2013

SERVIDOR: Candida Lucia S. da Hora
CADASTRO: 60914-3    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I
Para  Professor Nivel II 
DATA: retroativo a 25 de março de 2013

SERVIDOR: Lindicea Souza Sacramento
CADASTRO: 60866-8    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I
Para  Professor Nivel II 
DATA: retroativo a 13 de março de 2013

SERVIDOR: Mirian Paulo Rocha
CADASTRO: 60832-1    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I
Para  Professor Nivel II 
DATA: retroativo a 11 de março de 2013

SERVIDOR: Sandra Maria C. Matheus
CADASTRO: 60912-9    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I
Para  Professor Nivel II 
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DATA: retroativo a 15 de março de 2013

SERVIDOR: Cintia A. Silverio da Silva
CADASTRO: 61184-7    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor Especial Nível I-B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 04 de março de 2013

SERVIDOR: Livia Silva Santos
CADASTRO: 61156-2    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Nível I
Para  Professor Nivel III
DATA: retroativo a 19 de março de 2013

SERVIDOR: Iraildes Santos de Almeida
CADASTRO: 60926-0    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Especial Nível I
Para  Professor Nivel II
DATA: retroativo a 25 de março de 2013

SERVIDOR: Iraildes Santos S. de Souza
CADASTRO: 61077-6    Lotação: SEDUC
FUNÇÃO:  Professor  Especial Nível I - B
Para  Professor Nivel II - B
DATA: retroativo a 01 de março de 2013

PORTARIA N.º 24/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DE 10 DE JANEIRO DE 2014

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
21509.13.1175-21/2013, com fundamento no art.13, inciso I 
e art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1175 ao senhor 
ALDO RODRIGUES DOS SANTOS (viúvo), instituída pela 
ex-servidora MARIA RAIMUNDA DOS ANJOS SANTOS, 
matrícula 6517, integrada por um (1) dependente, no valor 
de R$ 956,81 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
e um centavos),  referente à remuneração do mês de 
novembro de 2013. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 08 de novembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 10 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

 
PORTARIA N.º 40 /2014

DE 14 DE JANEIRO DE 2014

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que consta no processo nº 
19107.13.1147-21/2013, com fundamento no art.13, inciso 
III e art. 21 Inciso I da Lei Municipal 997/2009.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1147 instituída 
pelo ex-servidor ALEX SILVA DA ENCARNAÇÃO matrícula 
9172, integrada por um (1) dependente LÍGIA JOHN DA 
ENCARNAÇÃO (filha menor), em R$ 3.014,97 (três mil, 
quatorze reais e noventa e sete centavos), com base no 
salário de contribuição, verificado no mês de setembro de 
2013.

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2013, data do 
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 14 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº. 45/2014
DE 21 DE JANEIRO DE 2014

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

DESIGNAR

A servidora AMANDA COIMBRA DE ALMEIDA 
FERREIRA, cadastro 10027, para responder interinamente 
como Diretora de Previdência e Assistência Social do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, 
durante o período de gozo de férias da sua Titular, de 12 de 
fevereiro a 03 de março de 2014, conforme prevê o Art. 30, 
Inciso V, do Regimento Interno do ISSM. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, DE 21 DE JANEIRO DE 2014.

ADEMAR LOPES FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 002/2014.
DE 13 DE JANEIRO DE 2014.

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

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores RUBENS DE ANDRADE DA 
COSTA, cadastro 039117-4, CÁTIA DOS PASSOS 
VELOSO, cadastro 035971-2, , RENATA BRITO BERBERT 
DE CASTRO, cadastro 63234-6, para, sob a presidência do 
primeiro, compor uma COMISSÃO DE ANÁLISE, 
APURAÇÃO E TRANSIÇÃO DOS PONTOS DE 
PRODUÇÃO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 
DE PRODUTIVIDADE FISCAL, tendo como suplentes as 
servidoras ADRIANA XAVIER ARAÚJO, cadastro 38764-2 
e ANA CECÍLIA AUSTREGESILO HEREDA, cadastro 
60.665-8.

Art. 2º. Esta comissão funcionará até que o módulo 
eletrônico de auditoria fiscal seja efetivamente 
implementado neste Município.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE JANEIRO DE 2014.

CAMILO LIMA E SILVA
Secretário da Fazenda

RESOLUÇÃO N°. 017/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 235/2013, Auto de Infração 
12137/2007, datado de 17/12/2007, que tem como 
requerente ALDERY SOUZA DA SILVA, considerando a 
REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 14/01/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso e decidir pela manutenção 
do auto de infração 12137/2013.

Camaçari, 17/01/2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 018/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 286/2013, Processo Administrativo 
03084/2011, datado de 09/02/2011, que tem como 
contribuinte RAILDA DOS REIS DA SILVA FREITAS, 
atendendo exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, 
em sessão ordinária realizada em 14/01/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO 
DE OFÍCIO, mantendo-se a decisão de primeira 
instância, para julgar PROCEDENTE O PEDIDO do 
requerente.

Camaçari, 17/01/ 2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 019/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 378/2013, Processo Administrativo 
20363/2013, datado de 29/10/2013, que tem como 
contribuinte JOSÉ CARLOS EVANGELISTA FRANÇA, 
atendendo exigência legal de RECURSO NECESSÁRIO, 
em sessão ordinária realizada em 16/01/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO 
DE OFÍCIO, mantendo-se a decisão de primeira 
instância, para julgar PROCEDENTE O PEDIDO do 
requerente.

Camaçari, 17/01/ 2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 020/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 342/2013, Auto de Infração 
13719/2013, datado de 06/08/2013, que tem como 
requerente VLADIMIR DE SÁ BARROS GUERREIRO, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 16/01/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso e decidir 
pela manutenção do auto de infração 13719/2013.

Camaçari, 17/01/2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

                     RESOLUÇÃO N°. 021/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 344/2013, Auto de Infração 
12466/2013, datado de 05/03/2013, que tem como 
requerente A & G CONSTRUÇÕES LTDA, considerando a 
REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 16/01/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso e decidir pela manutenção 
do auto de infração 12466/2013.

Camaçari, 17/01/2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

RESOLUÇÃO N°. 022/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
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autos do RECURSO n° 345/2013, Auto de Infração 
52039/2012, datado de 12/12/2012, que tem como 
requerente JORIA JESUS DOS REIS, considerando a 
REVELIA decretada nos autos, em sessão ordinária 
realizada em 16/01/2014, decidiu, À UNANIMIDADE, 
acompanhando o voto exarado pelo(a) Ilustre Relator(a), 
negar provimento ao recurso e decidir pela manutenção 
do auto de infração 52039/2012.

Camaçari, 17/01/2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

                  

RESOLUÇÃO N°. 023/2014

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO n° 351/2013, Auto de Infração 
52129/2013, datado de 18/03/2013, que tem como 
requerente MARIO HENRIQUE DURANTE COLOMBI ME, 
considerando a REVELIA decretada nos autos, em sessão 
ordinária realizada em 16/01/2014, decidiu, À 
UNANIMIDADE, acompanhando o voto exarado pelo(a) 
Ilustre Relator(a), negar provimento ao recurso e decidir 
pela manutenção do auto de infração 52129/2013.

Camaçari, 17/01/2014.

CATIA DOS PASSOS VELOSO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

Data: 23/01/2014

Horário: 12:00

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

Conselheiro relator Sr. Aloísio Alves de Castro Junior

Recurso nº       161/2013
Processo   14813/2012
Recorrente:           Junta de Julgamento
Recorrido: Caixa Econômica Federal 
Assunto:        IPTU LEI 451, de 21/12/1999

Recurso nº (embargos)       239/2013
Processo nº  04055/2013
Embargante: Gerência de Arrecadação
Embargado:                               Conselho de Contribuintes
Interessada: Claudio Soares de Pinho
Assunto:                                   ISS

Recurso nº 275/2013
Auto de infração nº 13701/2013
Recorrente: Junta de Julgamento
Recorrido: Claudio Soares de Pinho
Assunto: ISS
Autuante: José Augusto de Andrade

Recurso nº 314/2013
Processo 21962/2012
Recorrente: Junta de Julgamento
Recorrido: Silvia Verena Escudero
Assunto: Imp. de Lanc.de Imp. Taxas/ISS
Recurso nº 001/2014
Processo 17818/2013
Recorrente: Jealva Avila Lins Fonseca
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: ISS-FA/EST

Conselheiro relator Sr. Anisvaldo Bomfim Daltro

Recurso nº 112/2013
Processo 18059/2006
Recorrente: João Paulo Farkas
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Impugnação

Recurso nº 284/2013
Processo 05289/2010
Recorrente: Edison da Silva Carvalho 
Recorrido: Junta de Julgamento
Assunto: Revisão

Camaçari – BA, 17 de janeiro de 2014

Cátia dos Passos Veloso
Presidente do Conselho

Edinalva Farias da Silva
Secretaria do Conselho

PORTARIA Nº. 02 / 2014
DE 13 DE JANEIRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento 
dos Lotes 03, 04, 05 e 06 da Quadra “C”, com 
950,00m², 773,40m², 1.157,73m², e 773,40m² 
respectivamente, integrantes do Loteamento 
Rio Capivara, situado em Arembepe, Distrito de 
Abrantes, neste Município, em uma nova área 
de 3.654,53m², na forma que indica.” 

A  S E C R E T Á R I A  D E  
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 de 02 de janeiro de 2013, e tendo em vista o que 

o consta no Processo Administrativo n 14.666/2013, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,
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RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o 
remembramento dos Lotes 03, 04, 05 e 06 da Quadra “C”, 
com 950,00m², 773,40m², 1.157,73m² e 773,40m², 
respectivamente, integrantes do Loteamento Rio Capivara, 
situado em Arembepe, Distrito de Abrantes, neste Município, 
formando uma nova área, denominada 03 - A, medindo 
3.654,53m², na forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora 
remembrados são de propriedade das empresas PAISARTT 
CONSTRUTORA LTDA. E BCE – BAHIA COMÉRCIO E 
ENGENHARIA LTDA, devidamente registrados no 1º Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Bahia, 
sob as matrículas 23.311; 29.530; 29.531.

Art. 2° - A situação atual dos lotes 
está assim descrita:

LOTE 03 DA QUADRA “C”

Medindo 24,14m de frente com a Rua “03”, dividido em dois 
segmentos de reta de 10,00m e 14,14m; 20,00m de fundo, 
limitando-se com a Área “B”; 40,00m do lado direito, 
limitando-se com o lote 04 e 50,00m do lado esquerdo, 
limitando-se com o lote 02, perfazendo uma área total de 
950,00m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob Nº 
059.569 -1.

LOTE 04 DA QUADRA “C”

Medindo 7,79m de frente com a Rua “03”; 30,88m de fundo, 
limitando-se com Área “B”; 46,18m do lado direito, limitando-
se com o lote 05 e 40,00m do lado esquerdo, limitando-se 
com o lote 03, perfazendo uma área total de 773,40m², 
inscrito no Censo Imobiliário Municipal sob Nº 059.570-5.

LOTE 05 DA QUADRA “C”

Medindo 7,07m de frente com a Rua “03”; 45,24m de fundo, 
dividido em dois segmentos de reta, 22,62m, limitando-se 
com Área “B”, e 22,62m, limitando-se com área verde de 
preservação; 46,18m do lado direito, limitando-se com o lote 
06 e 46,18m do lado esquerdo, limitando-se com o lote 04, 
perfazendo uma área total de 1.157,73m², inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal sob Nº 59571.

LOTE 06 DA QUADRA “C”

Medindo 7,79m de frente com a Rua “03”; 30,88m de fundo, 
limitando-se com a Área “B”; 40,00m do lado direito, 
limitando-se com a passagem de pedestre e 46,18m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 05, perfazendo uma área 
total de 773,40m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 59572.

A r t .  3 °  -  O s  L o t e s  o r a  
remembrados ficam assim descritos e caracterizados:

LOTE - 03-A

Medindo 80,79m de frente com a Rua 03 e a passagem de 
pedestre, dividido em seis segmentos de reta de 10,00m, 
14,14m, 7,79m, 7,07m e 7,79m de frente para rua 03, e 
40,00m para a passagem de pedestre; 73,50m de fundo, 
limitando-se com a Área “B” 50,00m do lado esquerdo, 

limitando-se com o lote 02 e 53,50m do lado direito, 
limitando-se com área verde de preservação, perfazendo 
uma área total de 3.654,53m².
           

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 13 DE JANEIRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 03 / 2014
DE 13 DE JANEIRO DE 2014

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento dos Lotes 07, 08, 09 e 10 da 
Quadra “C”, com 773,40m², 1.157,73m², 
773,40m² e 950,00m² respectivamente, 
integrantes do Loteamento Rio Capivara, 
situado em Arembepe, Distrito de Abrantes, 
neste Município, em uma nova área com 
3.654,53m², na forma que indica.” 

A  S E C R E T Á R I A  D E  
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 de 02 de janeiro de 2013, e tendo em vista o que 

o consta no Processo Administrativo n 14.666/2013, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o 
remembramento dos Lotes 07, 08, 09 e 10 da Quadra “C”, 
com 773,40m², 1.157,73m², 773,40m² e 950,00m² 
respectivamente, integrantes do Loteamento Rio Capivara, 
situado no Distrito de Abrantes, neste Município, formando 
uma nova área, denominada 10-A, medindo 3.654,53m², na 
forma que indica: 

Parágrafo único – Os Lotes ora 
remembrados são de propriedade de WALDIR FREITAS 
FILHO E PAISARTT CONSTRUTORA LTDA. Todos 
devidamente registrados no 1º Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas 29.527; 
23.311; 29.528 e 29.529. 

Art. 2° - A situação atual dos lotes 
está assim descrita:

LOTE 07 DA QUADRA “C”
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Medindo 7,79m de frente com a Rua “03”; 30,88m de fundo, 
limitando-se com a área verde de preservação; 46,18m do 
lado direito limitando-se com o lote 08; 40,00m do lado 
esquerdo, limitando-se a passagem de pedestre, 
perfazendo uma área total de 773,40m², inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal sob, Nº 59573.

LOTE 08 DA QUADRA “C”

Medindo 7,07m de frente com a Rua “03”; 45,24m de fundo 
dividido em dois segmentos de reta, 22,62m limitando-se 
com área verde de preservação e 22,62m limitando-se com 
o lote 05 da quadra “D”; 46,18m do lado direito limitando-se 
com o lote 09 e 46,18m do lado esquerdo, limitando-se com 
o lote 07, perfazendo uma área total de 1.157,73m², inscrito 
no Censo Imobiliário Municipal sob Nº 059.574-8.

LOTE 09 DA QUADRA “C”

Medindo 7,79m de frente com a Rua “03”; 30,88m de fundo, 
limitando-se com o lote “04” da quadra D; 40,00m do lado 
direito, limitando-se com o lote 10 e 46,18m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 08, perfazendo uma área 
total de 773,40m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 059.575.

LOTE 10 DA QUADRA “C”

Medindo 24,14m de frente com a Rua “03”, dividido em dois 
segmentos de reta de 10,00m + 14,14m; 20,00m de fundo, 
limitando-se com o lote “03” da quadra D; 50,00m do lado 
direito, limitando-se com o lote 11 e 40,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 09, perfazendo uma área 
total de 950,00m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 059.576.          

A r t .  3 º  -  O s  L o t e s  o r a  
remembrados ficam assim descritos e caracterizados:

LOTE – 10 - A

Medindo 86,79m de frente com a Rua 03 e a passagem de 
pedestre, dividido em seis segmentos de reta de 10,00m, 
14,14m, 7,79m, 7,07m, 7,79m de frente para Rua 03 e 
40,00m, para a passagem de pedestre; 73,50m de fundo,  
limitando-se com lotes 03, 04 e 05 da quadra “D” 50,00m do 
lado direito, limitando-se com o lote 11 e 53,50m do lado 
esquerdo, limitando-se com a área verde de preservação, 
perfazendo uma área total de 3.654,53m².
       

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 13 DE JANEIRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 04 / 2014
DE 13 DE JANEIRO DE 2014

“Dispõe sobre a aprovação do remembramento 
dos Lotes 01, 02, e 03 da Quadra “D”, com 
9 9 0 ,0 0 m ² ,  1 . 0 0 0 ,0 0 m ²  e  9 5 0 ,0 0 m ²  
respectivamente, integrantes do Loteamento 
Rio Capivara, situado em Arembepe, Distrito de 
Abrantes, neste Município, em uma nova área 
com 2.940,00m², na forma que indica.” 

A  S E C R E T Á R I A  D E  
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 de 02 de janeiro de 2013, e tendo em vista o que 

o consta no Processo Administrativo n 14.666/2013, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o 
remembramento dos Lotes 01, 02 e 03 da Quadra “D”, com 
990,00m², 1.000,00m² e 950,00m² respectivamente, 
integrantes do Loteamento ”Rio Capivara”, situado em 
Arembepe, Distrito de Abrantes, neste Município, formando 
uma nova área, denominada 01-A, medindo 2.940,00m², na 
forma que indica:

Parágrafo único – Os Lotes ora 
remembrados são de propriedade da empresa PAISARTT 
CONSTRUTORA LTDA. todos devidamente registrados no 
1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – 
Bahia, sob a matrícula 23.311. 

Art. 2° - A situação atual dos lotes 
está assim descrita:

LOTE 01 DA QUADRA “D”

Medindo 19,00m de frente com a Rua “04”; 20,00m de fundo, 
limitando-se com o lote 12 da quadra “C”; 50,00m do lado 
direito limitando-se, com o lote 02 e 50,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com a BA-091, perfazendo uma área 
total de 990,00m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 059.579-9.

LOTE 02 DA QUADRA “D”

Medindo 20,00m de frente com a Rua “04”; 20,00m de fundo, 
limitando-se com o lote 11 da quadra “C”; 50,00m do lado 
direito limitando-se com o lote 03 e 50,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 01, perfazendo uma área 
total de 1.000,00m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 059.580-2.

LOTE 03 DA QUADRA “D”

Medindo 24,14m de frente em com rua 04, dividido em dois 
segmentos de reta 10,00m e 14,40m; 20,00m de fundo, 
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limitando-se com o lote 10 da quadra “C”; 40,00m do lado 
direito, limitando-se com o lote 04 e 50,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com o lote 02, perfazendo uma área 
total de 950,00m², inscrito no Censo Imobiliário Municipal 
sob Nº 059.581-2.

A r t .  3 °  -  O s  L o t e s  o r a  
remembrados ficam assim descritos e caracterizados:

LOTE – 01 - A

Medindo 63,14m de frente com a Rua 04, dividindo em dois 
segmentos de reta de 49,00m e 14,14m; 60,00m de fundo, 
limitando-se com os lotes 10, 11 e 12 da quadra “C”; 40,00m 
do lado direito limitando-se com o lote 04 e 50,00m do lado 
esquerdo, limitando-se com BA-091, perfazendo uma área 
total de 2.940,00m².
      

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 13 DE JANEIRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 05 / 2014
DE 13 DE JANEIRO DE 2014

“ D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento de 03 áreas com 400,00m² 
cada, situadas no Loteamento Canto do Mar, 
neste Município em uma nova área de 
1.200,00m², e posterior desmembramento em 
duas novas áreas de 600,00m² cada, na forma 
que indica.”

A  S E C R E T Á R I A  D E  
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 tendo em vista o que 

o consta nos Processos Administrativos n 00596/2013, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes, 

RESOLVE:

A r t .  1 °  -  A p r o v a r  o  
remembramento de 03 áreas com 400,00m² cada, situadas 
no Loteamento “Canto do Mar”, neste Município, em uma 
área de 1.200,00m², e posterior desmembramento em duas 
novas áreas de 600,00m² cada, na forma que indica.

Parágrafo único – As áreas ora 
desmembradas são de propriedade de EDUARDO 

 

ANTONIO SOUZA ALMEIDA e JUAREZ DE FREITAS 
LACERDA FILHO, devidamente registradas no Cartório do 
1º Ofício de Registro de Imóveis Comarca de Camaçari – 
Bahia, sob matrículas de nº 13.682, 13.683, e nº 13.684, 
todas datadas de 25 de junho de 1993. 

Art. 2° - A situação atual das áreas 
está assim descrita:

LOTE 4 DA QUADRA 2
 
Frente e Leste: Mede 20,00 metros limitando-se com a 
área verde/praia. Fundo e Oeste: Mede 20,00 metros 
limitando-se com a praça e rua de acesso. Lado Direito e 
Norte: Mede 20,00 metros limitando-se com o Lote 05 
Quadra 02 e lado esquerdo e sul : Mede 20,00 metros 
limitando-se com o lote 03 Quadra 2. Área total de 
400,00m².

LOTE 5 DA QUADRA 2

Frente e Leste: Mede 20,00 metros limitando-se com a área 
verde/praia. Fundo e Oeste: Medi-se 20,00 metros 
limitando-se com a rua de acesso. Lado Direito e Norte: 
Mede 20,00 metros limitando-se com o Lote 03 quadra 3 e  
Lado Esquerdo e Sul: Mede 20,00 metros limitando-se com 
o Lote 04 Quadra 2. Área total de 400,00m².

LOTE 3 DA QUADRA 3

Frente e Leste: Mede 20,00 metros limitando-se com a área 
verde/praia. Fundo e Oeste: Mede 20,00 metros limitando-
se com a rua de acesso. 
Lado Direito e Norte: Mede 20,00 metros limitando-se com 
o Lote 04 quadra 3 e Lado Esquerdo e Sul: Mede 20,00 
metros limitando-se com o Lote 05 Quadra 2. Área total de 
400,00m².

SITUAÇÃO UNIFICADA

Frente e Leste: Mede 60,00 metros limitando-se com a área 
verde/praia. Fundo e Oeste: Mede 60,00 metros limitando-
se com a praça e ruas de acessos. Lado Direito e Norte: 
Mede 20,00 metros limitando-se com o Lote 04 Quadra 3 e  
Lado Esquerdo e Sul: Mede 20,00 metros limitando-se com 
o Lote 03 Quadra 2. Área total de 1. 200,00m².

A r t .  3 °  -  A s  á r e a s  o r a  
desmembradas ficam assim descritas e caracterizadas:

Frente e Leste: Mede 30,00 metros limitando-se com a área 
verde/praia. Fundo e Oeste: Mede 30,00 metros limitando-
se com a praça e ruas de acessos. Lado Direito e Norte: 
Mede 20,00 metros limitando-se com o Lote 5B Quadra 2, 
desmembramento resultante do Lado Esquerdo e Sul: 
Mede 20,00 metros limitando-se com o Lote 03 Quadra 2. 
Área total de 600,00 m².
 
Frente e Leste: Mede 30,00 metros limitando-se com a área 
verde/praia. Fundo e Oeste: Mede 30,00 metros limitando-
se com a rua de acesso. 
Lado Direito e Norte Mede 20,00 metros limitando-se com 
o Lote 04 Quadra 3 e Lado Esquerdo e Sul: Mede 20,00 
metros limitando-se com o Lote 5A Quadra 2, resultante do 
desmembramento. Área total de 600,00m².

Art. 4º - Esta Portaria tem 
validade de 180 (Cento e Oitenta) dias para Registro no 
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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 13 DE JANEIRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PORTARIA Nº. 06 / 2014
DE 13 DE JANEIRO DE 2014

A Secretária de Desenvolvimento Urbano, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto 4.365/2007 
e pelo o que confere a Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 de 
novembro de 2008, Resolução CEPRAM Nº 3.925, de 30 de 
janeiro de 2009, e Resolução CEPRAM Nº 4.046/2010, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo Nº 20.786/2013, de 04 
de novembro de 2013,

RESOLVE:

Ar t .  1 . º  -  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de  dois anos, à JM2 
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., inscrita no CNPJ 
sob Nº 16.577.188/0001-75, com sede na Rua Principal de 
Portal de Abrantes, S/N, Cajazeiras, Distrito de Abrantes, 
Camaçari - BA, Coordenadas UTM: L 579.131, E 8.581.792, 
para fabricação 200.000 unidades/mês de galões de 3,6 
litros, em material plástico, Polietileno de Alta Densidade - 
PAD, situado na Zona de Expansão Controlada - ZEC 5, da 
Macrozona Urbana de Catu de Abrantes - AB.ZU 2, 
conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de janeiro de 2008. 
Esta portaria está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - operar a unidade industrial de acordo 
com o projeto apresentado a este órgão, devendo a 
empresa atuar sempre de forma preventiva, em relação aos 
riscos referentes ao homem e ao meio ambiente; II -  
implantar Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários da empresa, com detalhamento das atividades, 
cronograma de execução e indicadores de resultados; III - 
direcionar os efluentes domésticos para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR – 7229 da 
ABNT e manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - adotar normas de 
segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas áreas 
da produção, de armazenamento e expedição; V - implantar 
e manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme estabelecido 
na Norma Regulamentadora NR- 23 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; VI - realizar treinamento com os 
funcionários para situações de emergência; VII - implantar 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
conforme plano aprovado por esta CMA/SEDUR; VIII - 
Destinar todos os resíduos (equipamentos eletrônicos 
defeituosos, estopas, lâmpadas fluorescentes, papel de 
escritório, resíduos oleosos passíveis de serem gerados na 
manutenção/lubrificação de equipamentos), para unidades 
de reaproveitamento ou reciclagem, devidamente 
licenciadas; IX - armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área reservada, dotada de cobertura e piso 

  

impermeabilizado, devidamente sinalizada de acordo com a 
classe do resíduo, atendendo os critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 12235, para 
armazenamento de resíduos classe I  e os da NBR 11174, 
para o armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e 
não inertes); X - encaminhar os resíduos de classe I e 
classe II, para destinação final em instalações com licença 
ambiental para tal fim, e no caso de resíduos classe I, 
requerer ao INEMA a competente Autorização de Transporte 
de Resíduos Perigosos - ATRP; XI - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI adequado e compatível com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho 
e Emprego. XII -  comunicar de imediato à SEDUR a 
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis; XIII - requerer 
previamente à SEDUR a competente Licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado, conforme Art. 45°, inciso 
IV da Lei N° 10.431 de 20 de dezembro de 2006. 

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 13 DE JANEIRO DE 2014.

ANA LÚCIA BASTOS DE ARAÚJO COSTA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MARINALVA SANTOS DA CRUZ
COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 01/2014
DE 20 DE JANEIRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei nº 951, 
de 16 de fevereiro de 2009, e considerando a necessidade 
de regularização da prestação de serviço funerário 
oferecido pelas funerár ias credenciadas pelo 
Credenciamento Nº 01/2013 autorizada pelo Processo nº 
0455/2013.

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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RESOLVE

Estabelecer escala para atendimento do serviço funeral 
observada as seguintes disposições:

a) Cada credenciada fica autorizada a prestar serviço 
apenas no dia designado na tabela e mediante autorização 
expressa e por escrito em documento emitido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social – CPB 
(Coordenadoria de Proteção Social  Básica) Gerencia de 
Benefícios – em se tratando de óbitos ocorridos em dias 
úteis e, nas hipóteses de óbitos ocorridos em finais de 
semana e feriados, a referida autorização ocorrerá via 
comunicação telefônica com os Srs Fabiano Dourado dos 
Santos – cadastro 38.939-1 - Assistente de Secretário e 
Domingos Duarte Araújo – cadastro 39.263-5 – Assistente 
de Secretário, representantes do órgão acima referido. 

b) Por conseqüência só serão pagas as empresas cujas 
faturas coincidam com os dias em que estão autorizadas a 
prestar o serviço, na forma das disposições desta Portaria. 
Faturas emitidas em dias que não coincidam com o dia 
determinado na escala, bem como sem autorização 
expressa não serão em hipótese nenhuma reembolsadas 
pelo Poder Público. 

c) Em caso de calamidade pública e estado de emergência, 
expressamente decretados pelo Poder Público competente, 
f i c a r ã o  t o d a s  a s  c r e d e n c i a d a s  a u t o r i z a d a s  
automaticamente a prestar o serviço no período referido, 
independentemente da escala aqui proposta, fazendo-se 
necessário apenas a referida autorização nos termos do 
item “a” desta Portaria.

d) A escala de autorização para prestação de serviço foi 
desenvolvida de forma aleatória e isonômica de maneira 
que cada uma das credenciadas prestem serviços em dias 
definidos conforme tabela abaixo:

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE JANEIRO 
DE 2014.

JOSÉ HÉLIO SANTOS
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 07/2014, 
de 09 de janeiro de 2014

Dispõe sobre a composição dos membros 
da Comissão Municipal do Diagnóstico e 
Planejamento, órgão responsável pelo 

p l a n e j a m e n t o ,  m o n i t o r a m e n t o ,  
encaminhamentos e elaboração do 
Relatório de Cumprimento de Execução do  

Considerando o 

pelo planejamento, monitoramento, 
encaminhamentos e elaboração do Relatório de 
Cumprimento de Execução do  

pelo planejamento, monitoramento, 
encaminhamentos e elaboração do Relatório de 
Cumprimento de Execução do  

D i a g n ó s t i c o  M u n i c i p a l  p a r a  a  
Formulação e Planejamento da Política 
de Proteção Integral das Crianças e 
Adolescentes de Camaçari.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA/CAMAÇAR-BA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
216/91, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 
859/2008 e com base nas deliberações da Plenária em 
Reunião Extraordinária realizada no dia 09 de janeiro de 2014.

Considerando o que estabelece  artigo 2º da Resolução nº 
137 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, “Os  Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente devem ser vinculados aos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
respectivo ente federado, órgãos formuladores, 
deliberativos e controladores das ações de implementação 
da política dos direitos da criança e do adolescente, 
responsáveis por gerir os fundos, fixar critérios de utilização 
e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o 
disposto no § 2º do art. 260 da Lei n° 8.069, de 1990.

Considerando o que estabelece  artigo 3º do Capitulo II, da  
Lei Municipal nº 859/2008 de, 17 de janeiro de 2008 “O 
Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, 
conforme preceitua o artigo 88,inciso IV da Lei federal 8.069, 
de 13 de julho de 1990, disciplinando-se pelos artigos 71 a 
74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
operacionalmente pela Secretária Municipal de Assistência 
Social.
Considerando a necessidade e da relevância de 
desenvolver o diagnóstico municipal para a formulação e 
planejamento da política de proteção integral das crianças e 
adolescentes, previu essa atividade no seu Plano de Ação e, 
mais especificamente, no Plano de Aplicação do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente previsto 
para 2014;
Considerando a análise prévia com parecer favorável da 
Comissão Especifica para Avaliação de Projetos Sociais e 
da aprovação do projeto para a elaboração do Diagnóstico 
Municipal para a Formulação e Planejamento da Política 
de Proteção Integral das Crianças e Adolescentes de 
Camaçari no ano de 2014;

Termo de Cooperação, Parceria e Outras 
Avenças,  firmado entre o Banco Santander (Brasil) S/A e 
suas coligadas, a Prefeitura Municipal de Camaçari e o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari, que  estabelece a constituição de 
uma Comissão Municipal do Diagnóstico e Planejamento, 
órgão responsável 

Diagnóstico Municipal para a 
Formulação e Planejamento da Política de Proteção Integral 
das Crianças e Adolescentes de Camaçari, , no período de 
04 de fevereiro a 30 de novembro de 2014.

RESOLVE:

Deliberar sobre a composição dos membros que comporão 
a Comissão Municipal do Diagnóstico e Planejamento, 
órgão responsável 

Diagnóstico Municipal 
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para a Formulação e Planejamento da Política de 
Proteção Integral das Crianças e Adolescentes de 
Camaçari, , no período de 04 de fevereiro a 30 de novembro 
de 2014, conforme segue discriminados: Conselheiros de 
Direito do CMDCA (não governamentais) - Edna de Matos 
Almeida e Antonio Costa da Silva; Conselheiro do CMDCA  
(governamental) - José Hilton Alves dos Santos; Técnica 
Responsável - Sheila Cunha Santos.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari, 09 de janeiro de 2014

Antonio Costa da Silva
                                      Presidente

RESOLUÇÃO Nº 08/2014, 
de 09 de janeiro de 2014

Dispõe sobre Aprovação do Plano de 
Aplicação de  Recursos
Diagnóstico Municipal para a Formulação e 
Planejamento da Política de Proteção Integral 
das Crianças e Adolescentes de Camaçari, no 
período de 10 de fevereiro a 30 de novembro 
de 2014. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA/CAMAÇAR-BA, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
216/91, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 
859/2008 e com base nas deliberações da Plenária em 
Reunião Extraordinária realizada no dia 09 de janeiro de 2014.

Considerando o que estabelece  artigo 2º da Resolução nº 
137 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, “Os  Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente devem ser vinculados aos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
respectivo ente federado, órgãos formuladores, 
deliberativos e controladores das ações de implementação 
da política dos direitos da criança e do adolescente, 
responsáveis por gerir os fundos, fixar critérios de utilização 
e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o 
disposto no § 2º do art. 260 da Lei n° 8.069, de 1990.

Considerando o que estabelece  artigo 3º do Capitulo II, da  
Lei Municipal nº 859/2008 de, 17 de janeiro de 2008 “O 
Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, 
conforme preceitua o artigo 88,inciso IV da Lei federal 8.069, 
de 13 de julho de 1990, disciplinando-se pelos artigos 71 a 
74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 
operacionalmente pela Secretária Municipal de Assistência 
Social.
Considerando a necessidade e da relevância de 
desenvolver o diagnóstico municipal para a formulação e 
planejamento da política de proteção integral das crianças e 
adolescentes, previu essa atividade no seu Plano de Ação e, 
mais especificamente, no Plano de Aplicação do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente previsto 
para 2014;
Considerando a análise prévia com parecer favorável da 
Comissão Especifica para Avaliação de Projetos Sociais e 
da aprovação do projeto para a elaboração do Diagnóstico 
Municipal para a Formulação e 

 para elaboração do 

Planejamento da Política de Proteção Integral das 
Crianças e Adolescentes de Camaçari no ano de 2014;

Termo de Cooperação, Parceria e Outras 
Avenças,  firmado entre o Banco Santander (Brasil) S/A e 
suas coligadas, a Prefeitura Municipal de Camaçari e o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Camaçari, para a Elaboração do 
Diagnóstico Municipal para a Formulação e Planejamento 
da Política de Proteção Integral das Crianças e 
Adolescentes de Camaçari, , no período de 10 de fevereiro a 
30 de novembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar o Plano de Aplicação de Recursos, no 
valor R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) doados pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A, para financiamento das 
despesas de custeio com materiais de expediente, 
contratação de pessoal e investimento das atividades para a 
Elaboração do Diagnóstico Municipal para a 
Formulação e Planejamento da Política de Proteção 
Integral das Crianças e Adolescentes de Camaçari, a ser 
desenvolvido pelo CMDCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescentes de Camaçari, no 
período de 10 de fevereiro a  30 de novembro de  2014. 

Publique-se e cumpra-se.

Camaçari/Ba., 09 de janeiro de 2014

Antonio Costa da Silva
                                      Presidente

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE CAMAÇARI/BA.
EXERCÍCIO DE 2014

SUMÁRIO

1.   APRESENTAÇÃO    
2.   INTRODUÇÃO 
3.   IDENTIFICAÇÃO DO CMDCA/ OBJETIVOS GERAL E 
ESPECIFICOS     
4.   IDENTIFICAÇÃO DO FMDCA DE CAMAÇARI/BA 
4.1  MARCO LEGAL.     
5.  AÇÕES PRIORITÁRIAS APROVADAS PELO CMDCA 
PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FMDCA EM  
2014      
6. PREVISÃO DE RECEITA E DETALHAMENTO DA 
APLICAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO DE 2014   
7. PROGRAMAS E PROJETOS CERTIFICADOS PELO 
CMDCA E INDICADOS PELOS DOADORES PARA 
EXECUÇÃO EM 2014        
8.  RECURSOS DESTINADOS AO FMDCA, POR DE 
DOADORES PARA SEREM UTILIZADOS EM  2014             
1.  APRESENTAÇÃO
O Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente é a programação da distribuição 
dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente  -  FMDCA  para as áreas consideradas 
prioritárias pelo Conselho  Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente  -  CMDCA, com a participação da 
sociedade civil por meio de suas organizações 
representativas. 
A liberação dos recursos existentes no FMDCA só poderá  
ocorrer mediante um Plano de Aplicação aprovado pelo  

Considerando o 
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CMDCA  e refletindo as prioridades da sociedade.
A formulação, a execução e o controle da política de 
proteção dos direitos da criança e do adolescente devem ser 
feitos no Município, com participação obrigatória da 
população por meio de suas entidades representativas. 
A administração do FMDCA deve seguir a mesma lógica da 
elaboração e execução do orçamento municipal, que deve 
contar com a participação ativa do Conselho de Direitos e da 
sociedade civil organizada na definição e execução das 
prioridades relativas à Proteção integral de crianças e 
adolescentes.
2.  INTRODUÇÃO
Fundos são recursos destinados ao atendimento das 
políticas, programas e ações voltados para o atendimento 
dos  direitos de crianças e adolescentes, distribuídos 
mediante deliberação dos Conselhos de Direitos nos 
diferentes níveis de governo (União, Estados e Municípios).
O fato de o Fundo ser uma exceção de uma regra básica do 
Direito Financeiro: o princípio da unidade de tesouraria 
dispõe  que todas as receitas devem entrar nos cofres 
públicos por uma única via: a Fazenda Pública. No caso dos 
Fundos Especiais, a lei permite que determinadas receitas, 
em vez de ficarem numa "tesouraria única" do Governo, 
sendo por ele administradas, possam ser destinadas a 
atender objetivos predeterminados (no caso, o atendimento 
a crianças e adolescentes), não podendo ser utilizadas para 
outra destinação. São receitas específicas instituídas em lei, 
com destinação certa e com gestor também definido em lei.
Uma vez que é uma reserva financeira posta à disposição 
das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, o 
FMDCA  não é órgão e nem pessoa jurídica. Ou seja, não 
tem personalidade jurídica.
Como decorrência da inexistência de personalidade 
jurídica, de acordo com a  Lei N. º 859/82008, de 17 de 
janeiro de 2008,  o  FMDCA  está vinculado 
administrativamente ao Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria de desenvolvimento Social, ficando todos 
responsáveis pela  prestação de contas junto ao CMDCA.
Essa vinculação dá ao CMDCA a prerrogativa exclusiva de 
deliberar sobre a aplicação dos recursos do FMDCA.
As principais fontes de recursos que irão compor o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são as 
seguintes:
a) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO: trata-se 
de transferência de recursos feita no âmbito de cada 
governo. O Executivo Municipal deve incluir no orçamento 
uma dotação destinada à área da infância e da juventude;
b) TRANFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL: trata-se da 
transferência de recursos feita de um nível de um governo 
para o outro (União e/ou Estados repassam para os 
Municípios);
c) DOAÇÕES: pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, fazem doações para o Fundo Municipal. Tais 
doações são sujeitas à dedução do Imposto de Renda;
d) MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê multas 
decorrentes de apuração de infrações administrativas e 
crimes, além de multas decorrentes de sanções 
cominatórias em ação civil pública. Tais multas, quando 
recolhidas ou executadas judicialmente, deverão ser 
revertidas para o Fundo Municipal, por força do art. 214 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 
e) RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO NO MERCADO 
FINANCEIRO: os recursos do Fundo Municipal, diante das 
instabilidades da moeda brasileira, podem ser aplicados no 
mercado financeiro, observando-se a legislação específica, 
inclusive as instruções normativas do órgão de governo 
responsável pela matéria.

Os recursos do Fundo Municipal  devem, obrigatoriamente, 
ser destinados ao atendimento das políticas, programas e 
ações voltados para a promoção e defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes.
Sempre de acordo com as reais demandas e as priorizações 
municipais, os recursos podem  ser utilizados, por exemplo, 
para: Estudos e diagnósticos municipais sobre a situação 
das crianças e adolescentes;  Programas de atendimento a 
crianças e adolescentes usuários de drogas, vítimas de 
maus-tratos, autores de atos  infracionais;  Programas de 
incentivo à guarda e adoção;  Formação de pessoal 
(técnicos, conselheiros, profissionais ligados ao 
atendimento às crianças e adolescentes) para o melhor 
funcionamento das políticas e programas municipais;  
Divulgação dos direitos das crianças e adolescentes;  Apoio 
aos serviços de localização de desaparecidos (crianças, 
adolescentes, pais e responsáveis).
Nenhum recurso do Fundo Municipal poderá ter destinação 
e aplicação sem a deliberação política e técnica do 
Conselho Municipal de Direitos, que se traduz num  Plano 
de Aplicação. O Conselho de Direitos delibera (prioriza, 
decide onde e quanto gastar, autoriza o gasto) e a Secretaria 
Municipal a qual o Fundo está vinculado libera os recursos. 
É essa Secretaria Municipal que cuida da contabilidade do 
Fundo, da escrituração de livros, da liberação de recursos, 
da assinatura de cheques, das prestações de contas.
O importante é destinar recursos de acordo com as reais 
prioridades municipais e para ações consistentes e 
eficazes.
3 - IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CMDCA
Data de Criação: 24 de maio de 1991
Lei Municipal que regulamentou o CMDCA: Lei nº 216, de 
24 de maio de 1991
Alterações: Lei Municipal nº 859, de 17 de janeiro de 2008 
Regulamentação do FMDCA - Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari: 
Decreto Municipal nº 2953, de 12 de fevereiro de 1998. 
CNPJ do FMDCA: 18.118.784/0001-12
Conta Corrente do FMDCA: Banco do Brasil Agencia: 
1238-6 / Camaçari-Bahia  / Conta: 131140-9 /
Endereço:  Rua Goiás nº 79 Edf. Abrantes térreo - Centro 
Camaçari Bahia CEP 42.800-540
Fonte Orçamentária Especifica para o FMDCA: 0324.095
Unidade orçamentária: 106  Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente
Elemento de Despesa: 3350-43
Projeto / Atividade: 4094
Órgão: 15  Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES
Vínculos Administrativo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA.   / CNPJ. 
14.109.763/0001-80
Prefeito Municipal: Ademar Delgado das Chagas
Endereço: Av. Contorno s/n Centro Administrativo Ponto 
Certo Camaçari/Ba.
Em Camaçari o CMDCA e o FMDCA foram criados em 24 de 
maio de 1991 através da Lei Municipal nº216/1991 e 
reestruturado pela  Lei Municipal nº 859/2008 em 17 de 
janeiro de 2008. O FMDCA foi regulamentado em 12 de 
fevereiro de 1998 por meio do Decreto Municipal nº 2953, de 
12 de fevereiro de 1998.
O CMDCA, órgão formulador, deliberativo e controlador das 
ações de implementação da política dos direitos da criança e 
do adolescente  é o responsável  por gerir o FMDCA, fixar 
critérios de utilização e o Plano de Aplicação dos seus 
recursos, conforme o disposto no § 2º do art. 260 da Lei n° 
8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
3.1  Objetivo Geral
Programar a distribuição dos recursos do Fundo Municipal 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente para as áreas 
consideradas prioritárias pelo Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari, com a 
participação da sociedade civil por meio de suas 
organizações representativas.
3.2   Objetivos Específicos
Captar e aplicar recursos a ser utilizados  em programas 
de atendimento a criança e ao adolescente segundo as 
deliberações do CMDCA, ao qual está vinculado;
Definir a aplicação;
Prover os recursos necessários à execução de programa e 
projetos relacionados com a política municipal de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
Definir a arrecadação;

a) Estabelecer  os eixos prioritários na seleção de 
projetos de forma que as execuções desses 
projetos dêem respostas as demandas;

b) Traçar um plano de  visita e acompanhamento pelos 
Conselheiros:  dos projetos em execução,  dos  
resultados  alcançados e impactos das ações 
desenvolvidas;

        c)  Publicizar a aplicação de recursos do Fundo, os 
projetos em execução e os resultados alcançados.
4.  IDENTIFICAÇÃO DO FMDCA DE CAMAÇARI
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- FMDCA é um Fundo Especial, nos moldes definidos pela 
Lei Federal 4.320/64.
O FMDCA é gerido e operacionalizado pelo Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, ficando todos responsáveis pela prestação de contas 
junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), na forma estabelecida no seu 
Regimento Interno.
4.1  MARCO LEGAL
Do ponto de vista jurídico, Fundos são "os produtos de 
receitas especificadas, que, por lei, se vinculam à realização 
de determinados objetivos ou serviços facultados a adoção 
de normas peculiares de aplicação" (art. 71 da Lei Federal 
4.320/64, que dispõe sobre as normas gerais dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal).
O Fundo a que se refere o Art. 88, Inciso V, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, está disciplinado nos Art. 71 à 74 
da Lei Federal 4.320/64.
Em Camaçari o FMDCA foi criado em 24 de maio de 1991 
através da Lei Municipal nº216/1991 e reestruturado pela Lei 
Municipal nº 859/2008 em 17 de janeiro de 2008e 
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2953, de 12 de 
fevereiro de 1998.
Identificação da Conta do FMDCA
Banco do Brasil, agência: 1238-6, conta corrente: 131140-9 - 
Camaçari/Ba.
Saldo Inicial no exercício de 2014:  Em 01/01/2014: R$ 
525.026,63
Órgão: 15- Secretária de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 106  Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente
Projeto / Atividade: 4094
Elemento de Despesa: 3350.43
Fonte: 0324.098
6.1 Recursos destinados ao FMDCA por meio de 
doadores e colaboradores, no exercício de 2013
Valor total: R$ 362.867,00 (trezentos e sessenta dois mil, 
oitocentos e sessenta sete reais).
5.  Ações prioritárias aprovadas pelo CMDCA  para 
utilização dos recursos do FMDCA em 2014  
 I – Fomento e promoção de projetos sociais 
destinados a crianças e adolescentes  R$ 163,000,00 

(quatrocentos mil reais)

II – Desenvolvimento Institucional  R$ 413.000,000 
(quatrocentos e treze mil reais)

a) Capacitação dos membros do CMDCA e conselheiros 
Tutelares do Município de Camaçari R$ 60,000,00 
(sessenta mil reais);

b) campanhas do CMDCA – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais);

c) custeio para participação dos membros do CMDCA e 
conselheiros  tutelares em eventos R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais);

d)  contratação de apoio técnico R$ 48.000,00 (quarenta 
mil reais);

e)  custeio para participar de reuniões estaduais e 
nacionais R$ 20.000,00

f)  custeio  para divulgação  do ECA, captação de recursos 
para o FMDCA, incentivo a guarda e adoção  de crianças R$ 
30.000,00 (trinta mil reais);
g)  elaboração do Diagnóstico Municipal para a Formulação 
e Planejamento da Política de Proteção Integral das 
Crianças e Adolescentes de Camaçari R$ 200, 000,00 
(duzentos mil reais);

III – Situações Emergenciais ..................... R$ 10.000,00 
(dez mil reais)

Total dos Recursos previsto:   R$ 586.000,00 
(quinhentos e oitenta seis mil reais)

6.  Previsão de Receita e Detalhamento  da Aplicação 
de Recursos  no exercício de 2014
7.  Programas e Projetos Certificados pelo CMDCA 
indicados pelos doadores para execução em 2014:
a)  Projetos indicados pelo Banco Itaú e aprovados pelo 
CMDCA para serem financiados com os recursos 
aportado por esta empresa no FMDCA, referente 
doações  do exercício de 2013:
Entidade: Associação de Pais e Mestres do Parque 
Florestal e Adjacências
Projeto: Criança que Brinca Criança Feliz    Valor: 
17.600,00 R$ 
Entidade: Centro de Apoio Sócio Esportivo e Educacional 
da Bahia
Projeto: Esporte Cidadão      Valor: 56.945,00 R$ 
Entidade:  Centro de Integração, Inclusão e Promoção 
Social 
Projeto: Capacitar para participar    Valor: 38.220,70 R$ 
Entidade:  Grupo de Mães Nossa Senhora do Amparo
Projeto: MusicalizAr -T E   Valor: 23.309,28 
Período de Execução dos Projetos:  04 de fevereiro a 30 
de novembro de 2014;
Valor total do financiamento:  R$  136.074,98  (cento e 
trinta e seis mil, setenta quatro reais e noventa e oito 
centavos)
b) Projeto indicado pelo Banco SANTADER S/A (Brasil) e 
aprovado pelo CMDCA para ser financiado com os 
recursos aportado por esta empresa no FMDCA, 
referente doações do exercício de 2013:
1 - Projeto: Elaboração Diagnóstico Municipal para a 
Formulação e Planejamento da Política de Proteção Integral 
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das Crianças e Adolescentes de Camaçari. 
Órgão Executor: CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari;
Período de Execução:  04 de fevereiro a 30 de novembro de 2014;
Valor total do financiamento: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
c) Projeto indicado pela empresa MONSANTO do Brasil LTDA, e aprovado pelo CMDCA para ser financiado com os 
recursos aportado por esta empresa no FMDCA, referente doações  do exercício de 2013:
1 - Projeto: Sala Verde. Instrumento de Viabilidades Pedagógicas para Criança e Adolescente.
 Entidade Executora:  Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social;
Período de  Execução:  04 de fevereiro a 30 de novembro de 2014;
Valor total do financiamento: R$ 55.867,00  (cinquenta e cinco mil, oitocentos sessenta e sete reais).
Parágrafo Único: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá fixar percentual de retenção dos 
recursos captados, em cada chancela de no mínimo 05% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari/Ba., no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem a Lei Municipal nº 216/91, alterada pela Lei Municipal nº 859/2008, que dispõem sobre a Política Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, vem tornar público seu Plano de Aplicação para o ano de 2014, aprovado em reunião 
ordinária do CMDCA, realizada em 09 de janeiro de 2014.

Camaçari, 09 de Janeiro de 2014

PLANO DE APLICAÇÃO

Etapa 1 -  Dados Gerais
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Ordem de Paralisação 01/2014

Solicitamos a paralisação ao subcontrato nº 0045/2012-2, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa AGRA 
CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é adequação e 
manutenção das unidades escolares e creches da rede 
municipal de ensino (lote 02) diretamente por parte da 
Subcontratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 02 de 
janeiro de 2014, devido ao período de férias da referida 
empresa.

Camaçari, 02 de janeiro de 2014.

Luiz Valter de Lima
Secretário

Ordem de Paralisação 01/2014

Solicitamos a paralisação ao subcontrato nº 0045/2012-1, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa B&G 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, cujo objeto é adequação e 
manutenção das unidades escolares e creches da rede 
municipal de ensino (lote 02) diretamente por parte da 
Subcontratada, conforme estabelecido no Edital da 
concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 02 de 
janeiro de 2014, devido ao período de férias da referida 
empresa.

Camaçari, 02 de janeiro de 2014.

Luiz Valter de Lima
Secretário

S
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
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Ordem de Paralisação 01/2014

Solicitamos a paralisação ao subcontrato nº 0045/2012-4, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
CRYSBALL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, cujo objeto é 
adequação e manutenção das unidades escolares e 
creches da rede municipal de ensino (lote 02) diretamente 
por parte da Subcontratada, conforme estabelecido no 
Edital da concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 02 de 
janeiro de 2014, devido ao período de férias da referida 
empresa. 

Camaçari, 02 de janeiro de 2014.

Luiz Valter de Lima
Secretário

Ordem de Paralisação 01/2014

Solicitamos a paralisação ao contrato n° 0045/2012-1, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
DALLAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto 
é adequação e manutenção das unidades escolares e 
creches da rede municipal de ensino (lote 03) diretamente 
por parte da Subcontratada, conforme estabelecido no 
Edital da concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 02 de 
janeiro de 2014, devido ao período de férias da referida 
empresa.

Camaçari, 02 de janeiro de 2014.

Luiz Valter de Lima
Secretário

Ordem de Paralisação 01/2014

Solicitamos a paralisação ao contrato n° 0050/2012-2, 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
DALLAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto 
é adequação e manutenção das unidades escolares e 
creches da rede municipal de ensino (lote 04) diretamente 
por parte da Subcontratada, conforme estabelecido no 
Edital da concorrência nº 019/2011.
Informamos que a referida ordem será dada a partir de 02 de 
janeiro de 2014, devido ao período de férias da referida 
empresa.

Camaçari, 02 de janeiro de 2013.

Luiz Valter de Lima
Secretário

PORTARIA Nº 001/2014
 DE 16 DE JANEIRO DE 2014.

“Designa servidor responsável pela Execução de 
Despesas de Pequeno Valor em Regime de 
Adiantamento e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMETNO DA 
AGRICULTURA E PESCA, DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município e da Lei Municipal nº 1150/2011, de 09 de maio de 
2011.

Considerando as determinações fixadas no âmbito da União 
acerca do regimento de adiantamento para execução de 
despesas de pequeno valor, conforme indicação expressa 
constante nos termos dos artigos 68 e 69 da Lei Federal nº 
4320, de 24 de julho de 2013 e § Único, do artigo 60, da Lei 
Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993;

Considerando ainda as determinações fixadas nos termos 
da Resolução nº 1197, de 30 de março de 2006 do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA,

RESOLVE:

Art. 1º. – Designar a servidora ALINE DE SOUZA AMARAL, 
matricula 39113, Gerente GES IV, lotada na Secretaria de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca – SEDAP, para fins 
de cumprimento das determinações fixadas para a 
execução de despesas de pequeno valor em regime de 
adiantamento, em especial do disposto nos termos da Lei 
Municipal nº 979/2009 e do Decreto Municipal nº 4794/2009.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 16 DE JANEIRO DE 2014.

LUIZ ORLANDO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA E PESCA

PORTARIA N°. 002/2014
 DE 16 DE JANEIRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMETNO DA 
AGRICULTURA E PESCA, DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município e da Lei Municipal nº 1150/2011, de 09 de maio de 
2011 e considerando a necessidade de se disciplinar o 
controle do estoque de materiais do Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca,
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
AGRICULTURA E PESCA
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RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 
referentes ao controle do recebimento e estoque de 
materiais de consumo e material didático e designar 
Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores dos 
materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, através de Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em 
estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 
com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, garantindo 
o uso dos produtos com a validade mais próxima de expirar, 
a fim de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 
qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 
histórico para justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete do Secretario a necessidade de 
compra quando o estoque estiver no nível de reposição, 
para garantir o funcionamento contínuo das ações da 
SEDAP;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de 
relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria, conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca, por processos de compra, ou ainda os recebidos por 
doação ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício ou 
desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução de 
determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-
administrativo que tem por objetivo subsidiar a programação 
e aquisição de materiais, visando à manutenção dos níveis 
de estoques necessários ao atendimento da demanda, 
ev i tando-se a  superpos ição de estoques ou 
desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 
verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 
com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 
sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle de 
estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, inciso 
VIII será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e chegada 
de estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem seletiva 

de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete da Secretar ia de 
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

Art. 5º Ficam designados os servidores Albérico Matos 
Campos, matrícula 060625-6; Aline de Souza Amaral, 
matrícula 039113-6 e Djaci Marques Oliveira, matrícula 
03954-6, para sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão Permanente de Recebimento de Materiais e 
Serviços da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca da Prefeitura Municipal de Camaçari, para mandato 
de 01 (hum) ano, permitida a recondução.
§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes Marcos da Silva 
Gonçalves, matrícula: 03904-8; Bartolomeu Bernardo de 
Araújo, matrícula 03905-1 e João de Oliveira Motta Coelho, 
matrícula 03917-6.
§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no artigo 
1º desta Portaria é de um ano, permitida a recondução por 
período indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 16 DE JANEIRO DE 2014.

LUIZ ORLANDO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA E PESCA

    

PORTARIA Nº. 193/2014,
DE 14 DE JANEIRO DE 2014.

“Dispõe sobre o instrumento de registro e 
controle da assiduidade e pontualidade dos 
S e r v i d o r e s  A d m i n i s t r a t i v o s  d a  
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público - STT 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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
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T SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO 
E TRANSPORTE
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maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 20016; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e 
Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando a necessidade de otimização dos sistemas 
de registros e controle de assiduidade e pontualidade dos 
Servidores Administrativos da STT;

Considerando a implantação dos equipamentos de aferição 
eletrônica de frequência e controle da jornada de trabalho 
por meio de biometria;

Considerando ainda o encerramento do período de coleta 
biométrica realizado por esta Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público – STT;

RESOLVE:

Art .  1º .  O regis t ro de 
assiduidade e pontualidade dos Servidores que prestam 
serviços de natureza administrativa será realizado mediante 
o controle eletrônico de ponto, conforme escalas de trabalho 
ou vínculos de subordinação previamente estabelecidos.

§ Primeiro: O controle de que 
trata o caput do presente artigo será implantado a partir de 
21 de janeiro de 2014 e compreenderá, obrigatoriamente, as 
entradas e saídas da jornada diária, bem como, os 
respectivos intervalos conforme escala de trabalho vigente.

§  P r i m e i r o :  F i c a m  
dispensados do controle de ponto de que trata a presente 
Portaria os Assessores, Diretores e Chefe de Gabinete.

Art.  2º .  Os Servidores 
abrangidos pelo disposto na presente Portaria que 
porventura ainda não tenham realizado o cadastramento 
biométrico, deverão proceder à respectiva coleta até o dia 
20 de janeiro de 2014.

§ Único: O acesso ao controle 
eletrônico de ponto ficará condicionado ao cadastramento 
de que trata o caput do presente artigo, encontrando-se 
portanto em falta o Servidor que não o fizer no prazo 
assinalado.

Art. 3º. – Esta Portaria entra 
em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 194/2014,
DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

“Exonerar a Pedido Servidor Nomeado para 
o Exercício de Cargo de Provimento Efetivo 
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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
002/2014;

Considerando o pedido de exoneração formulado pelo 
Servidor, em 06 de janeiro de 2013;

Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município – (§ 
primeiro do art. 46, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998);

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, a pedido o 
servidor EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, do cargo 
de Agente de Fiscalização de Trânsito, Matrícula nº. 101345, 
Lotado na Diretoria Técnica de Trânsito – DTT, da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a partir 
de 06 de janeiro de 2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 195/2014,
DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

“Exonerar a Pedido Servidor Nomeado para 
o Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado 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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
003/2014;
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Considerando o pedido de exoneração formulado pelo 
Servidor, em 08 de janeiro de 2014;

Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município nos termos 
do inciso II, do art. 47, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 
1998;

RESOLVE:

Art. 1º. - EXONERAR, a pedido o 
servidor DAVI JOSÉ LEITE MENEZES, do cargo de 
Supervisor, Matrícula nº. 101372, Lotado na Diretoria de 
Transporte Público - DTP, da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, a partir de 08 de janeiro de 2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
                             Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 196/2014,
DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

“Exonerar Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado 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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a conclusão do Processo Administrativo nº. 
005/2014;

Considerando ainda a possibilidade legal do pedido, nos 
termos do Estatuto dos Servidores do Município nos termos 
do inciso I, do art. 47, da Lei nº. 407, de 30 de agosto de 
1998;

RESOLVE:

Art. 1º. – EXONERAR o servidor 
NADSON DA CONCEIÇÃO BONFIM, do cargo de 
Secretário Executivo III, Matrícula nº. 101305, Lotado na 
Assessoria Jurídica - ASJUR, da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, a partir de 31 de janeiro de 
2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS
                               Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 197/2014,
DE 16 DE JANEIRO DE 2014.

“Dispõe sobre as atribuições da Assessoria 
Especial de Relações Inter-Institucionais da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT 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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando a criação do cargo de Assessor Especial de 
Relações Inter-Institucionais, na forma da Lei Municipal nº. 
1271, de 24 de julho de 2013, publicada nas páginas nº. 06-
07, do Diário Oficial do Município – DOM nº. 525, de 20 a 26 
de julho de 2013;

Considerando a ausência de regulamentação das 
atividades inerentes ao cargo acima especificado;

Considerando a autorização prevista nos termos do art. 29, 
do Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando a edição da Portaria STT nº. 189, de 20 de 
dezembro de 2013 a qual nomeia o servidor para ocupar o 
cargo criado nos termos da Lei Municipal nº. 1271/2013;

Considerando ainda a relevância das atividades 
desempenhadas pela ASTEC, bem como, as funções de 
planejamento desta Superintendência cuja continuidade 
deve ser preservada; 

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor 
WAGNER JOSÉ LINS DE SANTANA, nomeado para o 
exercício do cargo de Assessor Especial de Relações Inter-
Institucionais, Símbolo GAE – I, Lotado no Gabinete da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público - STT, 
conforme Portaria STT nº. 189/2013, para fins de exercer as 
atribuições indicadas nos termos do art. 9º., do Decreto 
Municipal nº. 4521, de 05 de outubro de 2007.

§ Único: Sem prejuízo das 
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disposições indicadas no caput do presente artigo, caberá 
ainda à Assessoria Especial de Relações Inter-
Institucionais:

I - análise, fiscalização, controle e 
emissão das viabilidades técnicas submetidas à STT para 
fins de implantação de empreendimentos, obras ou serviços 
no município de Camaçari;

II – análise e emissão de 
pareceres relativos às matérias de engenharia 
contempladas pelas atividades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT, na forma do Regimento 
Interno, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU 
e demais normas aplicáveis;

III – assessoria técnica relativa 
aos projetos oriundos da STT ou das Secretarias afins no 
tocante à matéria objeto de atuação da Autarquia;

IV – outras atividades correlatas e 
que requeiram habilitação técnica necessária, conforme 
determinação do Diretor Superintendente da STT.

Art. 2º. As atribuições indicadas 
no artigo anterior não excluem outras inerentes às 
atribuições aqui especificadas, bem como, não extingue 
aquelas indicadas para a Assessoria Técnica no que couber.

Art. 3º. Esta Portaria entra em 
vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos 
retroativamente ao ato de nomeação do referido Servidor.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 16 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 198/2014,
DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º., c/c o § 1º., do 
art. 10, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art. 1º. - NOMEAR, NADSON DA 
CONCEIÇÃO BONFIM, para o exercício do cargo de 
Supervisor de Transporte, Símbolo GAS-II, Lotado na 
Diretoria de Transporte Público – DTP da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT, a partir de 01 de 
fevereiro de 2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 199/2014,
DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

“Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado”.

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. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº. 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº. 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º., c/c o § 1º., do 
art. 10, da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto dos Servidores do Município);

RESOLVE:

Art.  1º .  -  NOMEAR, DAGILMA 
FERREIRA DA SILVA, para o exercício do cargo de 
Secretária Executiva III, Símbolo GAS-V, Lotada na 
Assessoria Jurídica – ASJUR da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, a partir de 03 de 
fevereiro de 2014.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 200/2014,
DE 20 DE JANEIRO DE 2014.
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“Altera a Composição da Comissão 
Permanente de Licitação – COPEL da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari e 
dá outras providencias”.

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; Lei nº. 758, de 31 de 
outubro de 2006; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março 
de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, 
de 24 de julho de 2013;

Considerando o disposto nos artigos 25 c/c o art. 14, inciso I, 
alínea “r” do Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007;

Considerando a determinação especificada nos termos do 
art. 31 da Lei Municipal nº. 803, de 11 de julho de 2007; 

Considerando o disposto no § 4º., do art. 51, da Lei Federal 
nº. 8666, de 21 de junho de 1993;

Considerando a Portaria STT nº. 039, de 14 de janeiro de 
2013, publicada na pág. 16, do Diário Oficial do Município – 
DOM nº. 500, de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013;

Considerando ainda o disposto no § 3º., do art. 31, da Lei 
Municipal nº. 803, de 11 de julho de 2007;

RESOLVE:

Art. 1º. A Comissão Permanente de 
Licitações - COPEL será responsável por todos os atos 
necessários ao processo licitatório, fixados nos termos da 
Lei Federal nº. 8666/1993 c/c Lei Municipal nº. 803/2007, 
sem prejuízo das disposições específicas pertinente à 
matéria objeto do procedimento a ser instaurado.

§ Único: A COPEL deverá ainda 
observar todas as determinações emanadas pelas 
autoridades competentes, bem como, pelos órgãos de 
controle a que se submete a presente Autarquia, em 
especial, Tribunal de Contas do Município – TCM, 
Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Camaçari e 
Controle Interno da STT, no que couber, sem prejuízo do 
disposto do art. 33, da Lei Municipal nº. 803/2007.

Art. 2º. Designa para compor a 
Comissão Permanente de Licitações - COPEL, na qualidade 
de membros, os servidores: 

I - DANILO ALCANTARA VIEIRA DE 
MOURA, mat. 101.275; 

I I  -  F E R N A N D A  S O U Z A  
FERNANDES, mat. 109.88;

III - EDSON ROBERTO GOMES DA 
SILVA, mat. 101.313;

IV - ANA MAURA DE JESUS 
BEZERRA, mat. 101.273.

§ Único: Ficam designadas na 
qualidade de suplentes a fim de substituir os titulares 
especificados nos incisos anteriores as Servidoras 
CONSUELO DOS SANTOS FIUZA DE SENA, mat. 101.272; 
JAMILLE MILENE CARDOSO DE SANTANA, mat. 101.298 
e PATRÍCIA SOARES DE ASSIS FERREIRA, mat.1077.

Art. 3º. A COPEL constituída na forma 
da presente Portaria será presidida pelo servidor indicado 
no inciso I, do artigo anterior.

§ Único: O prazo de investidura da 
presente comissão será o fixado no § 3º., do art. 31, da Lei 
Municipal nº. 803/2007 c/c o § 4º., do art. 51 da Lei Federal 
nº. 8666/1993.

Art. 4º. A presente Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
retroativamente a 01 de janeiro de 2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA DE JESUS SOARES
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 201/2014,
DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

“Designa Pregoeira e Equipe de Apoio da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari e 
dá outras providencias”.

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; Lei nº. 758, de 31 de 
outubro de 2006; Lei nº. 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março 
de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, 
de 24 de julho de 2013;

Considerando o disposto nos artigos 25 c/c o art. 14, inciso I, 
alínea “r” do Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007;

Considerando a determinação especificada nos termos do 
art. 34, da Lei Municipal nº. 803, de 11 de julho de 2007; 

Considerando o disposto no § 1º. e inciso IV, ambos do art. 
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3º., da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002;

Considerando a Portaria STT nº. 040, de 14 de janeiro de 
2013, publicada na pág. 16, do Diário Oficial do Município – 
DOM nº. 500, de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora 
ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, mat. 101.273 para 
exercer as atribuições inerentes à função de PREGOEIRA, 
conforme especificado no art. 35, da Lei nº. 803, de 11 de 
julho de 2007 c/c art. 9º, do Decreto Municipal nº. 4.071, de 
04 de fevereiro de 2005.

 

Art. 2º. Designa para compor a 
Equipe de Apoio as Servidoras PATRÍCIA SOARES DE 
ASSIS FERREIRA, mat. 1077 e CONSUELO DOS 
SANTOS FIUZA DE SENA, mat. 101.272, as quais deverão 
exercer suas funções conforme estabelecido nos termos do 
art. 35, da Lei Municipal nº. 803, de 11 de julho de 2007 c/c 
art. 10, do Decreto Municipal nº. 4.071, de 04 de fevereiro de 
2005 e Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 3º. A Pregoeira será responsável 
por todos os atos necessários ao processo licitatório na 
modalidade Pregão, fixados nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/2002 c/c Lei Municipal nº. 803/2007, sem prejuízo 
das disposições específicas pertinente à matéria objeto do 
procedimento a ser instaurado e demais regras da Lei 
Federal nº. 8666/1993 aplicáveis.

§ Único: A Pregoeira deverá ainda 
observar todas as determinações emanadas pelas 
autoridades competentes, bem como, pelos órgãos de 
controle a que se submete a presente Autarquia, em 
especial, Tribunal de Contas do Município – TCM, 
Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Camaçari e 
Controle Interno da STT, no que couber, sem prejuízo do 
disposto regulamentação e procedimentos locais aplicáveis.

Art. 4º. A presente Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
retroativamente a 01 de janeiro de 2014.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA DE JESUS SOARES
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 202/2014,
DE 21 DE JANEIRO DE 2014.

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

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

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

RESOLVE

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

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE JANEIRO DE 2014.

CLAUDÉCIO TAROBA SOARES DE JESUS
Diretor Superintendente

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão N.º 070/2013 (Presencial) 
– COSEL/EDUCAÇÃO, cujo objeto é o registro de preços 
para aquisição de quadro branco para as Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino à empresa: M. L. 
PIMENTA DA CUNHA – EPP, para o lote conforme a seguir:

Data da Homologação: 07/01/2014. ADEMAR DELGADO 
DAS CHAGAS – PREFEITO.

A Secretaria de Saúde, do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa a licitação abaixo relacionada:
PREGÃO Nº 139/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE 
OBJETO: Aquisição de tensiometro obeso, termômetro e 
lanterna clinica, para atender a Unidade de Pronto 
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Atendimento Gravatá do Município de Camaçari – BA. DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 17/01/2014. VITAL SAMPAIO 
NETO.

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

PREGÃO Nº 151/2013 (PRESENCIAL) - COSEL/SAÚDE
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 DA HOMOLOGAÇÃO: 24/01/2014. VITAL 
SAMPAIO NETO.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 0015/2014, Termo de Dispensa Nº 01/2014 – 
Processo Nº 1088/2013. Contratado: RECONART 
CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Locação de um galpão, 
situado na Rua B (Rua do ouro), Lote 09, Polo de Apoio - 
Camaçari - BA., para servir de almoxarifado á Gerência 
de Materiais Didáticos e Equipamentos, a fim de atender 
as escolas da Sede, Orla, Creches e Conveniadas da 
Secretaria de Educação do Município de Camaçari-
BA.Valor Global R$ 11.000,00 (onze mil reais)  
Fundamentada no Art. 24, Inciso X da Lei Federal Nº. 
8.666/93. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4005 
Natureza da Despesa: 3390.39; Fonte de Recurso: 0101030  
Data da Assinatura: : 03/01/2014. Ademar Delgado das 
Chagas.
 
Contrato Nº 0014/2014. Inexigibilidade de Licitação Nº. 
001/2014 Contratado: AFINCO CONSULTORIA E 
ASSESSORIA LTDA Objeto Contratação da Afinco 
Consultoria e Assessoria Ltda., para prestação de 
serviços de consultoria técnica especializada nas áreas 
de gestão publica e gestão orçamentária englobando 
licitações e contratos administrativos, recursos 
humanos, acompanhamento, aperfeiçoamento e 
racionalização administrativa, acompanhamento do 
planejamento e execução orçamentária, elaboração de 
diagnostico orçamentário, elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e 
programação financeira. Valor Global: R$ 542.640,00 
(quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e 
quarenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2007; Elemento de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 

0100000.  Data da Assinatura: 03/01/2013. - Ademar 
Delgado das Chagas.

CONTRATO N.º 025/2014. CONTRATADA: DIVIMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 139/2013 – COSEL/SAÚDE – 
OBJETO: Aquisição de tensiometro obeso, termômetro e 
lanterna clinica, para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento Gravatá do Município de Camaçari – BA. 
Vencedora do lote 01. VALOR GLOBAL: R$ 440,00 
(quatrocentos e quarenta reais) .  DATA DA 
ASSINATURA: 17/01/2014. VITAL SAMPAIO NETO.

Contrato Nº 0302/2013. Inexigibilidade de licitação Nº. 
125/2013. Contratado: AC Produções e Edições - ME.   
Objeto: Contratação de Artistas/Bandas: Contratação de 
artistas bandas: Banda Rosa de Saron, Banda Só Louvores, 
Ministério Obra de Deus, Terço dos Homens, Banda Netos, 
Luz das Nações, Banda DNA, e Banda Graça do Espírito 
Santo, através de seu representante exclusivo a empresa 
AC Produções e Edições Musicais Ltda, para o evento 
Alegrai-vos 2013, que será realizada no dia 24/11/2013, em 
comemoração aos 50 anos da Diocese da Paróquia 
Catedral São Thomaz de Cantuária em Camaçari-BA. Valor 
Global: R$ R$ 116.000,00 (cento e dezeseis mil reais).  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4060; Elemento 
de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0100000.  Data da 
Assinatura: 21/11/2013. - Ademar Delgado das Chagas.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
012/2014. CONTRATADA: M. L. PIMENTA DA CUNHA – 
EPP. PREGÃO N.º 070/2013 (PRESENCIAL) – 
COSEL/EDUCAÇÃO – OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de quadro branco para as Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino. Vencedor do Lote 01. VALOR 
GLOBAL: R$ 115.000,00 (cento quinze mil reais). Data da 
Assinatura: 08/01/2014. LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS 
SANTOS – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
022/2014 .  CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 
151/2013 – COSEL/SAÚDE – 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. Vencedora dos lotes 02 e 04. VALOR 
GLOBAL: R$ 12.550,00 (Doze mil quinhentos e 
cinqüenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/01/2014. 
VITAL SAMPAIO NETO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
023/2014. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA. PREGÃO PRESENCIAL N.º 151/2013 – 
COSEL/SAÚDE – 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. Vencedora dos lotes 03 e 06. VALOR 
GLOBAL: R$ 13.368,50 (treze mil trezentos e sessenta e 
oito reais e cinqüenta centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 24/01/2014. VITAL SAMPAIO NETO.
 
TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 
024/2014. DROGAFONTE LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 
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N.º 151/2013 – COSEL/SAÚDE – 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. Vencedora do lote 01. 
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 24/01/2014. VITAL SAMPAIO NETO. 

                          DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Dispensa Nº 01/2014 – Processo Nº 1088/2013. 
Contratado: RECONART CONSTRUTORA LTDA. Objeto: 
Locação de um galpão, situado na Rua B (Rua do ouro), 
Lote 09, Polo de Apoio - Camaçari - BA., para servir de 
almoxarifado á Gerência de Materiais Didáticos e 
Equipamentos, a fim de atender as escolas da Sede, 
Orla, Creches e Conveniadas da Secretaria de Educação 
do Município de Camaçari-BA.Valor Global R$ 11.000,00 
(onze mil reais),  Fundamentada no Art. 24, Inciso X da Lei 
Federal Nº. 8.666/93. Data da homologação: 03/01/2014

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Inexigibilidade nº. 125/2013 – Processo Nº. 
1163/2013. Contratado. AC Produções e Edições Musicais 
Ltda. Objeto Contratação de artistas bandas: Banda Rosa 
de Saron, Banda Só Louvores, Ministério Obra de Deus, 
Terço dos Homens, Banda Netos, Luz das Nações, Banda 
DNA, e Banda Graça do Espírito Santo, através de seu 
representante exclusivo a empresa AC Produções e 
Edições Musicais Ltda., para o evento Alegrai-vos 2013, que 
será realizada no dia 24/11/2013, em comemoração aos 50 
anos da Diocese da Paróquia Catedral São Thomaz de 
Cantuária em Camaçari-BA, Valor Global: R$ 116.000,00 
(cento e dezeseis mil reais) Fundamentada no Art. 25, 
Inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data da Homologação: 
21/11/2013.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a sessão 
do PREGÃO N.º 007/2014 (PRESENCIAL) – COMPEL, 
cujo objeto é a Aquisição de fardamento de uso diário para 
atender a Coordenação da Defesa Civil nas Ações de 
Emergência do Município de Camaçari, 22/01/2014. 
Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da COMPEL.
 

APOSTILA TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO

Termo de Inexigibilidade nº001/2014– Processo Nº. 
1245/2013 Contratado: AFINCO CONSULTORIA E 
ASSESSORIA LTDAObjeto: Contratação da Afinco 
Consultoria e Assessoria Ltda, para prestação de 
serviços de consultoria técnica especializada nas áreas 
de gestão publica e gestão orçamentária englobando 
licitações e contratos administrativos, recursos 
humanos, acompanhamento, aperfeiçoamento e 
racionalização administrativa, acompanhamento do 
planejamento e execução orçamentária, elaboração de 
diagnostico orçamentário, elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual  e 
programação financeira.Valor Global: R$ 542.640,00 
(quinhentos e quarenta e dois mil e seiscentos e 
quarenta reais)). Fundamentada no Art. 25, Inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. Data da Homologação: 03/01/2014.

 

APOSTILA 001

AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
N.º 146/2013

(Processo Administrativo n.º 583/2013)

 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, informa a correção 
do número do lote na Cláusula Terceira do Termo de 
Compromisso e quantitativo do Lote 05 no mapa final do 
Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 146/2013, com 
a empresa D-HOSP DIST. HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 
08.076.127/0006-00, oriundo do Pregão n.º 092/2013 
(Presencial) – COSEL/SESAU, cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos diversos, 
destinado a Secretaria de Saúde – SESAU, para futuras 
contratações, de acordo com a conveniência e necessidade 
da Administração Pública Municipal.
Na página 01 do Termo de compromisso, onde se lê: Lote 01, 
leia-se:Lote 02
 
No Mapa final do Termo de Compromisso, onde se lê:

GABINETE DA SECRETARIA  DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
 

Camaçari, 16 de janeiro de 2014.
____________________________________________

VITAL SAMPAIO NETO
Secretário de Saúde

AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO N.º 003/2014 (PRESENCIAL) – 
COSEL/SAÚDE

Objeto: Registro de Preços de medicamentos diversos, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
Saúde. Abertura: 06/02/2014, às 09:00h. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Juliana Barreto dos Santos – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 011/2014 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE

Objeto: Destina-se a despesa com registro de preço para 
aquisição de dreno penrose, drenotoráxico e canula de 
guedel, para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Abertura: 06/02/2014, às 13:30h. 
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Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. 
Tel.: (71) 3621-6655. Vanilda Carmen Pinto de Sá – 
Pregoeira da COSEL/SAÚDE.

PREGÃO N.º 010/2014 (PRESENCIAL) – COMPEL

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
desinstalação, instalação, revisão elétrica e drenagem de 
aparelhos de ar-condicionado tipo split, em diversos setores 
da administração Municipal de Camaçari. Abertura: 
06 /01 /2014  às  09h00  –  Ed i t a l / I n fo rmações :  

www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-
6880/3621-6776. Christian Moraes Pinheiro – Pregoeira da 
COMPEL.

Extratos de Termos Aditivos 
ao Contrato e Convênio

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO N° 0213/2013, Contratante: 
M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I ;  
Contratada :EMPRESA RODRIGUES E 
EDINGTON LTDA-EPP; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Terceira – Do Preço, do Instrumento 
contratual original,assinado em 05 de setembro de 
2013, cujo o objeto é o fornecimento de kit lanches, 
coffe-break, coquetel, buffet, quentinhas, gelo, 
objetos decorativos para atividade, envolvendo o 
corpo discente da Rede Municipal de ensino de 
Camaçari/Bahia;  DO PREÇO: Fica acrescido, 
através do presente Termo aditivo, o valor de R$ 
41.972,50 (quarenta e um mil, novecentos e 
setenta e dois reais e cinqüenta centavos), 
correspondendo a 25% ( vinte e cinco por cento), 
aproximadamente, do total previsto no Contrato de 
Aquisição original n° 0213/2013. Em virtude do 
referido acréscimo, o valor global do Contrato 
passa a ser R$ 209.862,50(duzentos e nove mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta 
centavos).  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
05/01/2014; VITAL SAMPAIO NETO – Município.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0002/2013 
Contratante:  Munic íp io  de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Plus Viagens e Turismo 
Ltda-Me; Do Objeto: Alterar a Cláusula Terceira e 
Quarta, do Instrumento original; Do Prazo: O 
prazo de prorrogação do Instrumento original será 
de 03 (três) meses, contado da data de sua 
assinatura; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original de nº 0002/2013, 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$ 90.000,00 (noventa 
mil 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: 17/01/2014; Ademar 
Delgado das Chagas  – Município.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0026/2012; 
Contratante:  Munic íp io  de Camaçar i ;  
Contratada: Empresa Lago Imobiliária Ltda.; Do 
Objeto: Alterar as Cláusulas Segunda e Quarta, do 
Instrumento original; Do Prazo: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato original, que é de 28 de 
janeiro de 2013, passará a ser de 28 de janeiro de 
2014; Do Preço: Em razão do IGPM acumulado, 
no período de janeiro/2012 a dezembro de 2013, 
no percentual de 13, 7692500%, fica o valor 
mensal reajustado através do presente Termo 
Aditivo. Tendo em vista o quanto contido no Caput 
da presente Cláusula, o valor mensal será de R$ 
de 1.820,31 (hum mil, oitocentos e vinte reais e 
trinta e um centavos); Do Valor Global: 
Considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, bem como o reajuste constante 
na Cláusula Terceira, do presente Termo Aditivo, o 
valor global, proporcional, estipulado para o 
referido Instrumento é de R$ 21.843,72 (vinte e um 
mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 
dois centavos). 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 seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 23/01/2014; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 
004/2010; Concedente: Município de Camaçari; 
Conveniente: Empresa ZETRASOFT Ltda.; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Quinta, do Convênio de 
origem nº 004/2010; Do Prazo: Por força do 
presente Termo Aditivo, a data prevista para o 
encerramento do Convênio original, que é de 31 de 
dezembro de 2013, passará a ser 31 de dezembro 
de 2014; Da Ratificação: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas 
e disposições do Convênio originário, e de seus 
Termos aditivos anteriores, não modificadas por 
este Instrumento; Assinatura: 17/12/2013; 
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Ademar Delgado das Chagas – Município.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 429/2011 
Contratante: Município de Camaçari ;  
Contratada: Empresa Campbel Construções e 
Terraplanagem Ltda.; Do Objeto: A prorrogação 
do prazo do Contrato de origem; Do Prazo: Por 
força do presente Termo Aditivo, a data prevista 
para encerramento do Contrato original, que é de 
06 de janeiro de 2014, passará a ser de 06 de 
março de 2014; 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: 06/01/2014; 
Ademar Delgado das Chagas  – Município.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO, AUTORIZANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – SEDES, 
AUTORIZATÁRIA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA E 
COMUNITÁRIA DE PARAFUSO; Do objeto: 
Altera a Cláusula Segunda – Do Prazo, do TERMO 
DE AUTORIZAÇÃO DE USO; firmado em 11 de 
julho de 2011, cujo objeto é a utilização do espaço 
do GRUPO VIVER, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
destinando-se à implantação de serviços de 
Proteção Social Básica de Conveniência e 
Fortalecimento de Vínculos, por meio de oficinas 
desportivas, artísticas e culturais, da Casa da 
Criança, conforme Tipificação Nacional dos 
Serviços Sócio Assistenciais, em cumprimento à 
Política Nacional da Assistência Social. Do Prazo 
– O prazo de prorrogação do Instrumento será de 
12(doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente Termo Aditivo. Da 
ratificação – Permanecem inalteradas e, em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Termo de Autorização de Uso originário, não 
modificadas por este Instrumento. Assinatura: 
17/12/2013; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS  
– Município.

 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO, AUTORIZANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – SEDES, 
A U T O R I Z A D O R A :  A S S O C I A Ç Ã O  D E  
MORADORES DO BAIRRO DE BURI SATUBA; 
Do objeto: Altera a Cláusula Segunda – Do Prazo, 
do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO; firmado 
em 11 de julho de 2011, cujo objeto é a utilização do 
espaço da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
B A I R R O  B U R I  S AT U B A ,  a t r a v é s  d a  
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, destinando-se à 
implantação de serviços de Proteção Social Básica 
de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos, por 
meio de oficinas desportivas, artísticas e culturais, 
da Casa da Criança, conforme Tipificação 
Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais, em 
cumprimento à Política Nacional da Assistência 
Social. Do Prazo – O prazo de prorrogação do 
Instrumento será de 12(doze) meses, contados a 
partir contados a partir de 31 de dezembro de 
2013. Da ratificação – Permanecem inalteradas e, 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Termo de Autorização de Uso originário, não 
modificadas por este Instrumento. Assinatura: 
26/12/2013; ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS  
– Município.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O  MUNICIPIO DE CAMAÇARI E A  
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 
DOIS DE JULHO com a Interveniência da 
SEDES na forma abaixo; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Segunda – Do Prazo, do Instrumento 
original, do Termo de Autorização de Uso; Do 
Prazo: Por força deste Termo Aditivo, o prazo de 
prorrogação do Termo de Autorização de Uso 
original, será de 12 (doze) meses, contados a 
partir de 31 de dezembro de 2013; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Termo de Autorização de Uso original e de 
seus Termos Aditivos posteriores, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
26/12/2013; Ademar Delgado das Chagas  – 
Município.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE  USO, que entre si 
celebram o Município de Camaçari e o Grupo 
Viver com a interveniência da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Segunda – Do Prazo – do Instrumento 
original; Do Prazo: Por força deste Termo Aditivo, 
o prazo de prorrogação do Termo de Autorização 
de Uso original, será de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 31 de dezembro de 2013; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Termo de Autorização de Uso original e de 
seus Termos Aditivos posteriores, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
26/12/2013; Ademar Delgado das Chagas  – 
Município.

QUARTO TERMO ADITIVO MUTIPLO DE 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912233630; 
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-
SEDUC; Contratado: EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT; Do 
Objeto: Alterar As Cláusulas Sétima da Vigência e 
a Clausula Décima da Dotação Orçamentária Da 
vigência: Fica prorrogado o presente Contrato 
será de 12 (doze) meses a partir da data da sua 
assinatura Da dotação orçamentária: Valor 
Estimado: R$ 9.000,00 Fonte: 0.1.00-0 
Classificação das despesas se dará da seguinte 
forma: Elemento de despesas: 33.90.39 
Projeto/Atividade: 2005 DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas e condições do 
Contrato Originário, não alteradas pelo presente 
Termo Aditivo. Assinatura: 18/12/2013; ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS  – Município.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 033/2010; 
Contratante: Município de Camaçari ;  
Contratada: Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo 
Lucena; Do Objeto: Alteração das Cláusulas 
Segunda Terceira e Quarta, do Contrato de 
origem; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data para encerramento do Contrato 
original, prevista no Terceiro Termo Aditivo, que é 
de 20 de janeiro de 2014, passará a ser de 20 de 
janeiro de 2015; 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$ 156.000,00 (cento e 
cinqüenta e seis mil reais). O valor mensal, 
ajustado para a locação do imóvel constante na 
Cláusula Terceira do Contrato original que é de 
R$ 13.000,00 (treze mil reais), permanece sem 
sofrer qualquer alteração. 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 seus Termos Aditivos anteriores, não 
modificadas por este Instrumento; Assinatura: 
20/01/2014; Ademar Delgado das Chagas  – 
Município.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0236/2012; 
Contratante: Município de Camaçari ;  
Contratada: Empresa FBS Construção Civil e 
Pavimentação Ltda.; Do Objeto: Alterar o Caput 
da Cláusula Sexta, do Instrumento original; Do 
Prazo: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato 
original, que é de 29 de dezembro de 2013, 
passará a ser de 29 de janeiro de 2014; 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: 30/12/2013; Ademar 
Delgado das Chagas  – Município.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE N° 
102/2010; Contratante: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-SESAU; Contratada: ESTACIO 
HAMILTON SANTOS; Do Objeto: Alterar o 
Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava e a 
Cláusula Décima Quinta, do Instrumento original, 
firmado em 30 de março de 2010, cujo objeto é a 
contratação de Empresa para a prestação de 
Serviços de Terapia Renal Substitutiva, de acordo 
com as Normas e Legislação em vigor, pelo 
CONTRATADO, integrante da rede privada de 
serviços de saúde, localizado no Município de 
Camaçari, aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, de forma complementar aos serviços 
públicos contratante. DO PRAZO: O prazo da 
prorrogação do Instrumento Original será de 
02(dois) meses, contado da data de sua 
assinatura. DO PREÇO: Em virtude do Contrato 
original de n° 102/2010, ser de natureza de 
prestação de serviços de caráter continuado, e 
considerando a prorrogação de prazo contida na 
Cláusula Segunda, do presente Termo Aditiva, o 
valor global, proporcional, estipulado para o 
referido instrumento é de R$ 1.139.238,64 (hum 
milhão, cento e trinta e nove mil, duzentos e trinta e 
oito reais e sessenta e quatro centavos. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Décima do Contrato original. O valor 
mensal, proporcional, previsto no Parágrafo 
Primeiro, da Cláusula Segunda, do Primeiro 
Termo0 Aditivo, que é de R$ 569.619,32 
(quinhentos sessenta e nove mil, seiscentos e 
dezenove reais e trinta e dois centavos), 
permanece sem sofrer qualquer alteração. Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 30/12/2013; VITAL 
SAMPAIO NETO – Município.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 382/2011 
Contratante: Município de Camaçari - SESAU; 
Contratada: COOPERSAÙDE Cooperativa de 
Trabalho em Saúde e Serviços Correlatos; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Terceira, do Quinto Termo 
Aditivo, ao Instrumento original; Do Prazo: O prazo 
de prorrogação do Instrumento original será de 03 
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(três) meses contado da data de sua assinatura; Do 
Preço: Tendo em vista o acréscimo de serviços, fica 
acrescido, através do presente Termo Aditivo, o 
valor de R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um 
mil e duzentos reais), correspondendo a 24,96% do 
valor fixado no seu Quinto Termo Aditivo. Em virtude 
do referido acréscimo, o valor global do Contrato 
passa a ser de R$ 2.108.700,00 (dois milhões, cento 
e oito mil e setecentos reais). Em razão do 
acréscimo de novos serviços, constante no presente 
Termo Aditivo, fica anexa a nova Planilha, conforme 
informações da SESAU. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Quarta 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: 17/01/2014; Vital 
Sampaio Neto  – Município.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 001/2007; 
Contratante: Município de Camaçari -SESAU; 
Contratada: Ezineide de Assis Santos; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Segunda, do Contrato 
original; Do Prazo: Por força do presente Termo 
Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato original, que é de 04 de janeiro de 2014, 
passará a ser de 04 de janeiro de 2015; 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$ 9.895,44 (nove mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e 
quatro centavos). O valor mensal, ajustado para a 
locação do imóvel constante na Cláusula Terceira 
– Do Preço, do Contrato original que é de R$ 
824,62 (oitocentos e vinte e quatro reais e 
sessenta e dois centavos), permanece sem sofrer 
qualquer alteração. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Cláusula Terceira; Da 
Ratificação: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento; Assinatura: 17/12/2013; Vital 
Sampaio Neto  – Município.

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 003 -
A/2007; Contratante: Município de Camaçari; 
Contratada: J. Maria Empreendimentos Ltda.; Do 
Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – Do Prazo, do 
Instrumento contratual original; Do Prazo: Por 
força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
Instrumento do Contrato, pelo prazo de 02 dois 
meses, a contar do dia 10 de janeiro de 2014; Do 
Preço: Em virtude do Contrato original de nº 0003-
A/2007, ter por objeto uma locação imobiliária, que 
por sua natureza é de  caráter continuado, e por 

força da  prorrogação contida na Cláusula 
Segunda, - Do Prazo deste Termo Aditivo, o valor 
global, proporcional, fixado para a locação que é 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O valor mensal 
do aluguel constante da Cláusula Terceira – Do 
Preço - do Contrato original, que é de R$ 6.000,00 
(seis mil reais), se mantém inalterado. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Pacto 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: 10/01/2014; Ademar Delgado das 
Chagas  – Município.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 003/2006; 
Contratante: Município de Camaçari -SESAU; 
Contratada: Maria Aleluia dos Santos Pereira; 
Do Objeto: Alterar a Cláusula Segunda – Do 
Prazo, do Instrumento Contratual original; Do 
Prazo: Por força deste Termo Aditivo, fica 
prorrogado o Instrumento do Contrato, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, a contar do dia 04 de janeiro 
de 2014; Do Preço: Em virtude do Contrato 
original de nº 0003/2006, ter por objeto uma 
locação imobiliária, que por sua natureza é de  
caráter continuado, e por força da  prorrogação 
contida na Cláusula Segunda, - Do Prazo, deste 
Termo Aditivo, o valor global, proporcional, fixado 
para a locação que é de R$. 59.373,00 (cinqüenta 
e nove mil, trezentos e setenta e três reais) se 
mantém inalterado. O valor mensal do aluguel 
constante da Cláusula Terceira – Do Preço - do 
Contrato original, que é de R$ 4.947,75 (quatro 
mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta 
e cinco centavos), se mantém inalterado Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Pacto 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: 04/01/2014; Vital 
Sampaio Neto  – Município.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 005/2006; 
Contratante: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-
S E S A U ;  C o n t r a t a d o :  L U C C I O L A  
PARTICIPAÇÕES LTDA; Do Objeto: Alterar a 
Cláusula Segunda, do instrumento original, 
firmado em 02 de outubro de 2006, cujo objeto é a 
locação de 01(um) imóvel urbano, situado na Rua 
Senhor do Bonfim, s/n°, Monte Gordo, Camaçari-
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Bahia, com vistas à instalação da Unidade de 
Posto Atendimento de Monte Gordo. DO PRAZO: 
A prorrogação do prazo será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da assinatura do presente 
Termo Aditivos. DO PREÇO: Considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula 
Segunda, do presente Termo Aditiva, o valor 
global, proporcional, estipulado para o referido 
Instrumento, é de R$ 39.270,60 (trinta e nove mil, 
duzentos e setenta reais e sessenta centavos). O 
valor mensal ajustado para a locação do imóvel, 
constante da Cláusula Terceira, do Contrato 
original, que é de R$ (três mil duzentos e setenta 
e dois reais e cinqüenta e cinco centavos, 
permanece sem sofrer qualquer alteração. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Terceira do Pacto original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento.; Assinatura: 06/01/2014; VITAL 
SAMPAIO NETO – Município.

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 
0035/2006; Contratante: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI-SEDUC; Contratado: LAILDA 
MARIA DA SILVA OLIVEIRA; Do Objeto: Alterar 
a Cláusula Segunda, do instrumento original, 
firmado em 03 de fevereiro de 2006, cujo objeto é 
a locação de 01(um) imóvel urbano, situado na 
Avenida Jorge Amado, Lote 35, Quadra I, 
Camaçari-Bahia, com vistas ao funcionamento 
do Almoxarifado Central da Secretaria de 
Educação (SEDUC). DO PRAZO: Fica 
prorrogado o Instrumento do Contrato n° 
035/2006. Pelo prazo de 12(doze) meses, a 
contar do dia 07 de janeiro de 2014. DO PREÇO: 
Em virtude de o Contrato original, n° 035/2006 ter 
por objeto uma locação imobiliária, que por sua 
natureza é de caráter continuado e, por força da 
prorrogação contida na Cláusula Segunda – 
PRAZO – deste Termo Aditivo, o valor global, 
proporcional, fixado para a locação que é de R$ 
102.000,00 (cento e dois mil reais), se mantém 
inalterado. O valor do aluguel constante da 
Cláusula da Cláusula Terceira – DO PREÇO - do 
Contrato Original, que é de R$ 8.500,00(oito mil e 
quinhentos reais), se mantém inalterado. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e seus Termos 
Aditivos posteriores, não modificadas por este 

Instrumento.; Assinatura: 06/01/2014; ADEMAR 
DELGADO DAS CHAGAS  – Município.

EXTRATO DA STT

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0 1 6 / 2 0 1 3 ;  C O N T R A T A N T E :  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E 
TRANSPORTE PUBLICO DE CAMAÇARI-STT; 
CONTRATADA: TNL PCS S/A; Do Objeto: 
Alterar a Cláusula Quarta – VALOR E 
PAGAMENTOS CONTRATUAIS – do contrato 
016/2013, assinado em 05 de setembro de 2013, 
cujo  objeto é a contratação de serviços de 
informática(solução de mobilidade urbana). Do 
valor: Fica alterado a cláusula quarta do contrato 
original n° 016/2013. O pagamento será efetuado 
mensalmente, após 30 dias execução, após 
conferência, aceite e emissão de boletim de 
medição pela Fiscalização da CONTRATANTE. 
Para a comprovação do recebimento dos 
serviços, será confiada a testadores autorizados 
pela autoridade competente, que observarão o 
recebimento definitivo após a conferência e 
comprovação de sua quantidade, qualidade e se 
os mesmos foram entregues de acordo com os 
termos do edital e seus consectários, bem como 
deste Contrato. Da Ratificação – Permanecem 
inalteradas e em plena vigência as Cláusulas e 
disposições do contrato originário. Assinatura: 
02/01/2014. CLAUDÉCIO TAROBA - STT     
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Ademar Delgado das Chagas

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
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