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DECRETO Nº 6818/2017
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando as informações constantes no processo 
de aposentadoria n° 0150.1858.12/2017, devidamente 
instruído pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade a 
servidora CERES SANDE CRUZ, matrícula 7198, no 
cargo de Odontólogo, nível I, referência G, lotada na 
SESAU – Secretaria de Saúde, com fundamento no § 1º, 
inciso III, alínea “b” do artigo 40 da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04, e com os artigos 19 e 45 da Lei Municipal nº 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 6830/2018
DE 04 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando as informações constantes no 
p r o c e s s o  d e  a p o s e n t a d o r i a  n °  

00156.07.10.371/2017, devidamente instruído pelo 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal,

 DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade a 
servidora MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA 
PINHEIRO, matrícula nº 8829, no cargo de 
Merendeira, nível II, referência E, lotada na SEDUC 
– Secretaria de Educação, com fundamento no § 1º, 
inciso III, alínea “b” do artigo 40 da Constituição 
Federal de 1988, combinado com o art. 1º da Lei 
Federal 10.887/04, e com os artigos 19 e 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 04 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 6831/2018
DE 04 DE JANEIRO DE 2018

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

Considerando as informações constantes no 
processo de aposentadoria n° 00226.07.10.390-
2017, devidamente instruído pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal,

DECRETA

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição à servidora NEILZA CUSTÓDIO 
DE OLIVEIRA, matrícula 7729, no cargo de 
Professor II, nível II, referência F, lotada na SEDUC 
– Secretaria de Educação, com fundamento no 

DECRETOS



artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05 e artigo 
43 da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal 1256/2012. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 04 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 01774.11.02.408.2017,

                                   RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) DALINE MENDES 
LUCENA, cadastro nº. 60750, lotado (a) na, 
SECULT - Secretaria da Cultura, de Assistente 
Administrativo Nível I,  para Assistente 
Administrativo NIVEL II, com data retroativa a 30 
de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

MARCIA NORMANDO TUDE                                              
Secretária da Cultura 

DECRETO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, com 
fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei nº. 874/2008 
de 04 Abril de 2008, e informações constantes no 
processo administrativo nº. 1857/2017 

RESOLVE

 
 Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para 
o(a) servidor(a) EDINALVA FARIAS DA SILVA, 
cadastro: 8233, na função de GUARDA 
MUNICIPAL, da Estrutura da Secretaria da Fazenda 
SEFAZ, de 30 para 40 horas semanais, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
    SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
  SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

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

-Considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 03059.11.02.408.2017, 

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) NEIDE MARIA 
MARTINS DA SILVA BEZERRA, cadastro nº. 
63541, lotado (a) na Secretária de Governo – 
SEGOV, de Gestor de Políticas Públicas – Nível I, 
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para Gestor de Políticas Públicas –   Nível II, com 
data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

     ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 Prefeito

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo Nº 03171.11.02.408.2017. 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) LEANDRO PRATES 
RODRIGUES, cadastro nº. 63518, lotado (a) na 
SEGOV - Secretaria de Governo, de Técnico em 
Informática Nível I, para Técnico em Informática 
Nível II, a partir da exoneração do cargo em 
comissão.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo

                                                                               
      

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874/2008, que 
dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, 
e,

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo Nº 03050.11.02.408.2017. 

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) HERBERT PEREIRA 
DE SALES, cadastro nº. 63691, lotado (a) na 
SEGOV - Secretaria de Governo, de Técnico em 
Informática Nível I, para Técnico em Informática 
Nível II, retroativo a 01 de novembro 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo 

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
03056.11.02.408.2017 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ANDERSON JARBAS DOS 
SANTOS DE SOUSA, cadastro nº. 63622, lotado (a) na 
SEGOV - Secretaria de Governo, de Técnico em 
Informática Nível I, para Técnico em Informática Nível II, 
retroativo a 01 de novembro 2017.

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA  
Secretário de Governo

      

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

-Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03061.11.02.408.2017, 

                                       RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) GENIVAL CARVALHO DE 
SOUZA, cadastro nº. 63540, lotado (a) na Secretária de 
Governo – SEGOV, de Gestor de Políticas Públicas – 
Nível I, para Gestor de Políticas Públicas –   Nível II, com 
data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017

     ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretária da Administração 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
                           Secretário de Governo

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
03058.11.02.408.2017. 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) OZILTO PAULINO DOS 
SANTOS, cadastro nº. 63397, lotado (a) na SEGOV - 
Secretaria de Governo, de Técnico em Informática Nível 
I, para Técnico em Informática Nível II, retroativo a 01 de 
novembro 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Governo                                                

                                    

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
03072.11.02.408.2017. 

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JORGE ERVERSON DIAS 
BATISTA, cadastro nº. 63113, lotado (a) na Secretária da 
Fazenda - SEFAZ, de Técnico em Informática Nível I, 
para Técnico em Informática Nível II, retroativo a 01 de 
novembro 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração
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RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA                                      
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03182.11.02.408.2017, 

                                    RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) HILMARA ALMEIDA 
MURICI, cadastro nº. 63527, lotada na Secretária da 
Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade Tributária 
Nível I, para Assistente de Atividade Tributária Nível II, 
com data retroativa a 07 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                                    
Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda

 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03046.11.02.408.2017, 

                                   RESOLVE

Promover o(a) servidor (a) VERONICA PESSOA 
BARBOSA, cadastro nº. 63529, lotada na Secretária da 
Fazenda - SEFAZ, de Assistente de Atividade Tributária 
Nível I, para Assistente de Atividade Tributária Nível II, 
com data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
  Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda

DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
3122.11.02.408.2017,
                                                          

RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARINA AUREA DE 
OLIVEIRA MEDEIROS, cadastro nº. 63696, lotado (a) na 
SECAD - Secretaria da Administração, de Engenheiro de 
Segurança do Trabalho Nível I, para Engenheiro de 
Segurança do Trabalho Nível II, com data retroativa a 01 
de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

       

DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03473.11.02.904.2017
                        

RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JEFFERSON DE MENEZES 
COUTO, cadastro nº. 61666, lotado (a) na SECAD - 
Secretar ia da Administração, de Assistente 
Administrativo Nível I, para Assistente Administrativo 
Nível II, com data retroativa a de 21 de Novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

       

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03446.11.02.408.2017,

                                    RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ANA DOS ANJOS 
BRANDÃO MESQUITA, cadastro nº. 8201, lotado(a) na 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, de Guarda 
Municipal Nível I, para Guarda Municipal NIVEL II, com 
data retroativa a 20 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

                                  
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração

ARMANDO MANÇUR
Secretário de Serviços Públicos

                                  
       

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03195.11.02.408.2017

                                   RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) DANIELA AUGUSTA 
SANTOS BRANDÃO, cadastro nº. 63697, lotado(a) na 
Procuradoria Geral do Município – PGM, de Procurador 
do Município Nível I, para Procurador do Município Nível 
II, com data retroativa a 07 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração  

BRUNO NOVA SILVA
Procurador Geral do Município 

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
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comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03071.11.02.408.2017,  

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) CLAUDIA DOS SANTOS 
MOURA SOUZA, cadastro nº. 63199, lotado (a) na 
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, de Fiscal de 
Serviços Públicos Nível I, para Fiscal de Serviços 
Públicos Nível II, com data retroativa a 01 de Novembro 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

    
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração 

ARMANDO MANÇUR
Secretário de Serviços Públicos

                                      

DECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03228.11.02.408.2017, 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) DOMINGOS DA SILVA 
QUEIROZ, cadastro nº. 62016, lotado (a) na Secretária 
do Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES, de 
Motorista Classe D Nível I, para Motorista Classe D 
NIVEL II, com data retroativa a 07 de Novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017.                                     

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

 
REGINALDO PAIVA DE BARROS

Secretário da Administração     
                            

SIMARA NOGUEIRA ELLERY
Secretária do Desenvolvimento Social e Cidadania  

DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03074.11.02.408.2017,
                                          

RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CLARISSA ROCHA DIAS DE 
CARVALHO, cadastro nº. 63497, lotado (a) na 
Secretária da Agricultura e Pesca - SEDAP, de 
Engenheiro Agrônomo Nível I, para Engenheiro 
Agrônomo Nível II , com data retroativa a 01 de 
Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

ANTONIO ALVES FALCÃO                                                                                                              
Secretária da Agricultura e Pesca

                              

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
03113.11.02.408.2017,

                                 RESOLVE
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Promover o(a) servidor(a) LUCAS DO NASCIMENTO, 
cadastro nº. 63717, lotado (a) na Secretária do 
desenvolvimento Urbano e meio Ambiente -SEDUR, de 
Geógrafo Nível I, para Geógrafo Nível III, com data 
retroativa a 01 de novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
 Prefeito  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

DECRETO DE 05 DE JANEIRO DE 2018.

“Retifica Decreto de 19 de outubro de 2017 
que dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipal ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO que houve um equívoco na grafia de 
dados do Decreto de 19 de outubro de 2017 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório, publicado no DOM 
n.º 796 de 26 de outubro de 2017, página 04;

DECRETA

Art. 1º – Fica retificado o Decreto de 19 de outubro de 
2017, publicado no DOM n.º 796 de 26 de outubro de 
2017, página 04. Onde se lê:

Leia-se: 

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE JANEIRO DE 2018.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

RESOLUÇÃO CME Nº 10/2017

Altera a resolução CME 1/2015 que fixa normas de 
autorização para o exercício dos cargos de diretor(a), 
vice-diretor(a), gestor(a) de unidade escolar e da função 
de secretário(a) escolar de estabelecimentos da Rede 
Pública Municipal de Educação de Camaçari.
                                                                                                                                                                                                                            
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei nº 317, de 27 de 
dezembro de 1994, alterada pela Lei nº 781, de 23 de 
abril de 2007, considerando o interesse no 
aperfeiçoamento e atualização no processo de 
autorização do exercício do cargo de diretor(a), vice-
diretor(a), gestor(a) de unidade escolar e da função de 
secretário(a) escolar e, considerando o disposto no 
Parecer CME n.º 1/2015,

RESOLVE:

Art. 1º – O(a) candidato(a) à autorização para diretor(a), 
vice-diretor(a) e gestor(a) de unidade escolar 
apresentará requerimento ao(à) Presidente do Conselho 
Municipal de Educação (CME) munido de cópia a ser 
validada, mediante apresentação dos originais, dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação:
a) cópia da carteira de trabalho;
b) cópia da carteira de motorista;
c) cópia do passaporte;
d) cópia do RG/CPF;
e) duas fotos 3x4.

II. Comprovante de nível superior:
a) graduação em licenciatura plena e/ou em nível de pós-
graduação, na área de educação devidamente registrado 
no órgão competente.

III. Ato legal de designação para a função:
a) cópia do Diário Oficial;
b) ato de criação da unidade escolar.
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IV. Documento comprobatório de exercício do 
Magistério na Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
pelo período mínimo de 02 (dois) anos na Rede Municipal 
de Ensino de Camaçari conforme lei em vigor:      
a)  atestado.
 
V. Comprovante de residência, atualizado:
a) cópia da conta da Coelba/Embasa;
b) cópia da fatura do cartão de crédito ou comprovante 
em nome do requerente que contenha o endereço.

Art. 2º – Para o exercício da função de confiança de 
Secretário(a) Escolar, poderá ser designado(a) o(a) 
servidor(a) efetivo(a) lotado(a) na Secretaria da 
Educação, ocupante ou não de cargo integrante do 
Grupo Magistério, desde que comprove experiência de 
no mínimo 12 meses na área administrativa.

§1º – O servidor preferencialmente que for designado 
para exercer a função de confiança de secretário escolar 
pela primeira vez, se submeterá de forma gradativa nas 
etapas de Secretário de Unidade Escolar (SUE) III, II e I 
de acordo com o mínimo ao máximo de números de salas 
de aula.

§2º - O(a) candidato(a) à autorização para secretário(a) 
escolar apresentará requerimento ao(à) Presidente do 
Conselho Municipal de Educação (CME), munido de 
cópia a ser validada, mediante apresentação dos 
originais, dos seguintes documentos:
   
I. Documento de identificação:
a) cópia da carteira de trabalho;
f) cópia da carteira de motorista;
g) cópia do passaporte;
h) cópia do RG/CPF;
i) duas fotos 3x4.

II. Comprovante de escolaridade:
a) cópia do histórico/ certificado escolar do Ensino Médio 
ou;
b) cópia do diploma/ certificado de nível superior.

III. Ato legal de designação para a função:
a) cópia do Diário Oficial;
b) ato de criação da unidade escolar.

IV.  Documento comprobatório de atuação administrativa 
na rede privada ou pública:
a) carteira de trabalho (se for privado);
b) declaração.

V. Comprovante de residência, atualizado:
a) cópia da conta da Coelba/Embasa;
b) cópia da fatura do cartão de crédito ou comprovante 
em nome do requerente que contenha o endereço.

Camaçari, Bahia, 12 de dezembro de 2017.

Lenieverson Nascimento de Santana
Presidente do CME

PORTARIA Nº 001/2018
DE 04 DE JANEIRO DE 2018

“Dispõe sobre a aprovação da unificação de 
05(cinco) áreas denominadas: Lotes 01,02, 
03, 04 e 05, quadra “A”, Loteamento Colônia 
de Férias Santa Maria, Itacimirim, distrito: 
Monte Gordo,  Camaçar i -Ba)  com 
8.325,00m² situada na Pista de Acesso a 
Itacimirim, Município de Camaçari – Bahia, 
na forma que indica.”

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelos 
Decretos Municipais n° 4.365, de 22 de fevereiro de 
2007, 6.720/2017 e ainda no Decreto Municipal do dia 
01/01/2017, e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 03289.22.09.836.2017, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 05 (cinco) lotes 
denominados: Lote 01, com 2.450,00m², Lote 02, com 
1.500,00m², Lote 03, com 1.500,00m², Lote 04, com 
1.500,00m², Lote 05, com 1.350,00m², todos situados 
na quadra “A”, integrantes do Loteamento Colônia de 
Férias Santa Maria, Itacimirim, distrito: Monte Gordo, 
neste Município, totalizando uma nova área de 
8.325,00m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de FREIRE CONSULTORIA COMERCIAL - 
LTDA e encontram-se devidamente registradas no 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas 
de Camaçari – Bahia, sob matrícula nº 22343.

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

LOTE 01

Partindo do P5, situado na Rua I, no vértice com do Lote 
02, com azimute plano 127°14'23” e distância de 54,00m 
até P6; Daí segue pela linha de limite com a área de 
marinha com azimute 228°32'59” e distância de 51,00m 
até P7; Daí segue pela linha de limite com o lote 10, com 
azimute plano 307º14'23” e distância de 44,00m até P8; 
Daí segue pela linha limite com o lote 02, com azimute 
plano 37°14'23” e distância 50,00m até o P5, ponto de 
origem da presente descrição, perfazendo uma área de 
2.450m², cujas coordenadas UTM são:  
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P5: E= 603.775,3280 / N= 8.604.778,8670; P6: E= 
603.818,3179 / N= 8.604.746,1888; P7: E= 
603.780,0992 / N= 8.604.712,4348; P8: E= 
603.745,0704 / N= 8.604.739,0615

LOTE 02

Partindo do P4, situado na Rua I, no vértice do Lote 03, 
com azimute plano 127°14'23” e distância de 30,00m até 
P5; Daí segue pela linha de limite com a o Lote 01 com 
azimute plano 217°14'23” e distância de 50,00m até P8; 
Daí segue pela linha limite com o lote 09 com azimute 
plano 307°14'13” e distância 30,00m até P9; Daí segue 
pela linha limite com o lote 03, com azimute plano 
37°14'23” e distância 30,00m até o P4, ponto de origem 
da presente descrição, perfazendo uma área de 1.500m²,  
cujas coordenadas UTM são:      
P4: E= 603.751,4447 / N= 8.604.797,0216; P7: E= 
603.780,0992 / N= 8.604.712,4348; P8: E= 
603.745,0704 / N= 8.604.739,0615; P9: E= 
603.721,1871 / N= 8.604.757,2161.

LOTE 03

Partindo do P3, situado na Rua I, no vértice do Lote 04, 
com azimute plano 127°14'23” e distância de 30,00m até 
P4; Daí segue pela linha de limite com a o Lote 02 com 
azimute plano 217°14'23” e distância de 50,00m até P9; 
Daí segue pela linha limite com o lote 08 com azimute 
plano 307°14'13” e distância 30,00m até P10; Daí segue 
pela linha limite com o lote 04, com azimute plano 
37°14'23” e distância 30,00m até o P3, ponto de origem 
da presente descrição, perfazendo uma área de 1.500m²,  
cujas coordenadas UTM são:      
P3: E= 603.727,5615 / N= 8.604.815,1762; P4: E= 
603.751,4447 / N= 8.604.797,0216; P9: E= 
603.721,1871 / N= 8.604.757,2161; P10:E= 
603.697,3038 / N= 8.604.775,3707.

LOTE 04

Partindo do P2, situado na Rua I, no vértice do Lote 05, 
com azimute plano 127°14'23” e distância de 30,00m até 
P3; Daí segue pela linha de limite com a o Lote 03 com 
azimute plano 217°14'23” e distância de 50,00m até P10; 
Daí segue pela linha limite com o lote 07 com azimute 
plano 307°14'13” e distância 30,00m até P11; Daí segue 
pela linha limite com o lote 05, com azimute plano 
37°14'23” e distância 30,00m até o P2, ponto de origem 
da presente descrição, perfazendo uma área de 1.500m²,  
cujas coordenadas UTM são:      
 
P2: E= 603.703,6782 / N= 8.604.833,3308; P3: E= 
603.727,5615 / N= 8.604.815,1762; P10:E= 
603.697,3038 / N= 8.604.775,3707; P11:E= 
603.673,4205 / N= 8.604.793,5253.

LOTE 05

Partindo do P0, situado no limite com a pista de acesso a 
Itacimirim com azimute plano 48°32'59” e distância de 
51,00m até P1; Daí segue pela linha de limite com a Rua I 
com azimute plano 127°14'23” e distância de 15,00m até 
P2; Daí segue pela linha limite com o lote 04 com azimute 

plano 217°14'23” e distância de 50,00m até P11; Daí 
segue pela linha limite com o lote 06 com azimute plano 
307°14'13” e distância 30,00m até P0, ponto de origem 
da presente descrição, perfazendo uma área de 1.375m²,  
cujas coordenadas UTM são:

P0: E= 603.647,5470 / N= 8.604.813,1928;
P1: E= 603.685,7657 / N= 8.604.846,9467;
P2: E= 603.703,6782 / N= 8.604.833,3308;
P11:E= 603.673,4205 / N= 8.604.793,5253;

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

ÁREA UNIFICADA - LOTE “05A”

Partindo do P0, situado no limite com a pista de acesso a 
Itacimirim com azimute plano 48°32'59” e distância de 
51,00m até P1; Daí segue pela linha de limite com a Rua I 
em 05 alinhamentos consecutivos com os seguintes 
elementos: P1-P2 azimute plano 127°14'23” e distância 
de 15,00m, P2-P3 azimute plano 127°14'23”  e distância 
de 30,00m, P3-P4 azimute plano 127°14'23” e distância 
de 30,00m, P4-P5 azimute plano 127°14'23”  e distância 
de 30,00m e P5-P6 azimute plano 127° 14' 23”  e 
distância de 54,00m; Daí segue pela linha de limite com a 
área de marinha com azimute 228°32'59” e distância de 
51,00m até P7; Daí segue pela linha de limite com os 
lotes 10, 09, 08, 07 e 06 respectivamente em 05 
alinhamentos consecutivos com os seguintes elementos: 
P7-P8 azimute plano 307º14'23” e distância de 44,00m, 
P8-P9 azimute plano 307º14'23” e distância de 30,00m, 
P9-P10 azimute plano 307º14'23” e distância de 30,00m, 
P10-P11 azimute plano 307º14'23” e distância de 30,00m 
e P11-P0 azimute plano 307º14'23” e distância de 
30,00m, chegando a P0, ponto de origem da presente 
descrição, perfazendo uma área de 8.325,00m²,  cujas 
coordenadas UTM são:

P0: E= 603.647,5470 / N= 8.604.813,1928;
P1: E= 603.685,7657 / N= 8.604.846,9467;
P2: E= 603.703,6782 / N= 8.604.833,3308;
P3: E= 603.727,5615 / N= 8.604.815,1762;
P4: E= 603.751,4447 / N= 8.604.797,0216;
P5: E= 603.775,3280 / N= 8.604.778,8670;
P6: E= 603.818,3179 / N= 8.604.746,1888;
P7: E= 603.780,0992 / N= 8.604.712,4348;
P8: E= 603.745,0704 / N= 8.604.739,0615;
P9: E= 603.721,1871 / N= 8.604.757,2161;
P10: E= 603.697,3038 / N= 8.604.775,3707;
P11: E= 603.673,4205 / N= 8.604.793,5253;

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e 
Oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO DE 2017.
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JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 157/2017
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta o processo de aposentador ia  n°  
0150.1858.12/2017, fundamentado no artigo 40, § 
1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal de 
1988, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
CERES SANDE CRUZ, matrícula nº 7198, no cargo 
de Odontólogo, nível I, referência G, lotada na 
SESAU – Secretaria de Saúde, no valor de R$ 
2.971,23 (dois mil, novecentos e setenta e um reais 
e vinte e três centavos), equivalente a 79% (setenta 
e nove por cento) da média dos Salários de 
Contribuição até o mês de setembro de 2017, de 
acordo com o disposto no art. 45 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N° 001/2018
DE 05 DE JANEIRO DE 2018

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta o processo de aposentador ia  n°  
000156.07.10.371/2017, fundamentado no artigo 
40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal 
de 1988, combinado com o art. 1º da Lei Federal 
10.887/04.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da segurada 
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA PINHEIRO, 
matrícula nº 8829, no cargo de Merendeira, nível II, 
referência E, lotada na SEDUC – Secretaria de 
Educação, no valor de R$ 954,00 (novecentos e 
cinquenta e quatro reais), sendo R$ 591,98 
(quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito 
centavos), equivalente a 43% (quarenta e três por 
cento) da média dos Salários de Contribuição no 
período de 01/03/2005 até 20/12/2017 e R$ 362,02 
(trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos) 
referente à Complementação do Salário Mínimo, de 
acordo com o disposto no art. 45 da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 05 DE JANEIRO DE 2018.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA N° 002/2018
DE 05 DE JANEIRO DE 2018

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – 
ISSM, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
v is ta o processo de aposentador ia  n°  
00226.07.10.390-2017, fundamentado no art. 3º da 
Emenda Constitucional 47/05.

RESOLVE

Fixar a Renda Mensal na inatividade da servidora 
NEILZA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, matrícula 
7729, no cargo de Professor II, nível II, referência F, 
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lotada na SEDUC – Secretaria de Educação, no 
valor de R$ 5.915,50 (cinco mil, novecentos e 
quinze reais e cinquenta centavos), com base na 
remuneração do mês de dezembro de 2017, 
constituído das seguintes parcelas: Vencimento R$ 
3.866,34 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais 
e trinta e quatro centavos), Adicional por Tempo de 
Serviço 23% (vinte e três por cento) do salário base, 
R$ 889,26 (oitocentos e oitenta e nove reais e vinte 
e seis centavos) e Regência de Classe 30% (trinta 
por cento) do salário-base, R$ 1.159,90 (hum mil 
cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), 
de acordo com o disposto no art. 43 da Lei Municipal 
997/2009, alterado pela Lei Municipal 1256/2012.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 05 DE JANEIRO DE 2018.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA N.º 07/2018
DE 10 DE JANEIRO DE 2018

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 0178.07.10.372.2017, 
com fundamento no art.13, inciso II e art. 21, 
Inciso I da Lei Municipal 997/2009, alterada pela 
Municipal Lei nº 1256/2012.

RESOLVE:

Conceder e fixar o benefício de Pensão por Morte 
sob nº1870 ao senhor MANOEL DOS SANTOS 
SANTANA (companheiro), instituído pela ex-
segurada, ativa, JAILDA SANTOS DE OLIVEIRA, 
matrícula 9545, integrado por 01 (um) 
dependente, no valor de R$ 1.924,91 (hum mil, 
novecentos e vinte quatro reais e noventa e um 
centavos), com base na remuneração do mês de 
julho de 2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação retroagindo seus efeitos a 10 de 
agosto de 2017, data do Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DO ISSM, EM 10 DE JANEIRO DE 2018.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

“Disciplina o disposto nos artigos 67, 
83 e 95 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, para fins de 
fiscalização de Provas e Competições 
Desportivas, Publicidade fixada ao 
longo das vias, Obras e Eventos que 
possam perturbar ou interromper a 
livre circulação de veículos e 
pedestres, ou colocar em risco sua 
segurança, nas vias 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 de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, Lei Municipal nº 339, de 26 de dezembro 
de 1995 (Código de Urbanismo e Obras de 
Camaçari), Lei Municipal nº 1.120, de 25 de 
novembro de 2010 (Código de Polícia Administrativa 
do Município de Camaçari), Lei nº 407, de 30 de 
agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº758, 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 1.039, de 16 de dezembro de 2009, Lei nº 
1.120, de 25 de novembro de 2010, Lei nº 1.143; de 
18 de março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 
2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 2013, e tendo em 
vista o disposto no Art. 24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, 
em especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 9.503/1997 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e a 
legislação de trânsito e transporte vigente, 
CONSIDERANDO;

PORTARIA Nº 725/2017
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017
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- A necessidade de disciplinar a ocupação das vias 
públicas do Município, de modo a garantir a 
segurança da população e a fluidez do trânsito de 
pedestres e veículos;

- Que nenhuma obra ou evento que possa perturbar 
ou interromper a livre circulação de veículos e 
pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será 
iniciada sem permissão prévia do órgão de trânsito 
com circunscrição sobre a via, nos termos do artigo 
95, combinado com o artigo 67 do CTB;

- As competências previstas no inciso IX do artigo 24, 
incisos I, II, III e IV do artigo 67, do artigo 83, os §§ 1º, 
2º, 3º e 4º do artigo 95 e o disposto no inciso I e II, 
artigo 26 do CTB;

- As competências previstas no inciso III do artigo 30, 
inciso II do artigo 145 e, inciso III do artigo 156 da 
Constituição Federal da República de 1988;

- As disposições do inciso V, artigo 12, e inciso XVI, 
artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Camaçari e 
no artigo 317 da Lei Municipal n° 1.039/2009 (Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari – 
CTRMC), bem como a sua regulamentação pelo 
Decreto Municipal nº 6.722, de 10 de maio de 2017, 
que autoriza a STT a cobrar pelos custos 
operacionais de serviços prestados em eventos 
relativos à operação do sistema viário e para fixação 
de publicidade ao longo das vias de trânsito sob sua 
circunscrição;

- As competências, definições e procedimentos, 
regulamentados através da Resolução nº 371/2010 
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
presentes no Volume I do Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito – MBFT, especificamente 
nas Fichas do artigo 95, com Código de 
Enquadramento '751-01', '751-02', '752-81' e '752-
82', em conformidade com a Resolução nº 
390/2011do CONTRAN;

As competências, definições e procedimentos, 
regulamentados através da Lei Municipal nº 339, de 
26 de dezembro de 1995 (Código de Urbanismo e 
Obras de Camaçari), em especial dos artigos 45 à 72;

- A publicação dos Decretos Municipais nº 6.819 e 
6.820, de 21 de dezembro de 2017, que criou a 
Comissão de Integração de Ordenamento das Obras 
Públicas – CIOOP (artigo 3º, inciso I, alínea 'd') e o 
Núcleo Integrado de Ordenamento Urbano – NIOU 
(artigo 1º, alínea 'd'), que torna a STT parte 
integrante.

RESOLVE:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 1º A cobrança, pela Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público de Camaçari - STT, dos custos 
operacionais de serviços prestados em eventos, 
relativos ao sistema viário, autorizada pelo Decreto 
Municipal nº 6.722, de 10 de maio de 2017, 
obedecerá às disposições e critérios estabelecidos 
nesta Portaria.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, consideram-se 
eventos, nos termos do artigo 95 CTB, toda e 
qualquer atividade que interfira nas condições de 
normalidade das vias do Município de Camaçari, 
perturbando ou interrompendo a livre circulação de 
pedestres ou veículos, ou colocando em risco a 
segurança de pessoas e bens.

§1º Excetuam-se do pagamento do(s) preço(s) 
correspondente(s) aos custos operacionais e do(s) 
valor(es) referente(s) aos equipamentos de 
sinalização utilizados os eventos exclusivamente de 
caráter:

I - religioso;

II - político-partidário;

III - social, quando promovido por entidade declarada 
de utilidade pública, conforme legislação em vigor;

IV - manifestações públicas, por meio de passeatas, 
desfiles ou concentrações populares que tragam 
uma expressão pública de opinião sobre 
determinado fato;

V - manifestações de caráter cívico de notório 
reconhecimento social.

§2º Não farão jus à gratuidade mencionada no § 1° 
deste artigo as atividades que envolvam a 
comercialização de bens ou serviços, shows 
artísticos, exposição de marcas, logomarcas ou 
logotipos visando à divulgação comercial de 
produtos ou serviços, excetuados os casos em que 
os valores arrecadados ou a contrapartida resultante 
da exposição de marcas, logomarcas e logotipos ou 
de shows artísticos sejam integralmente destinados 
a causas sociais, com fins beneficentes, filantrópicos 
ou, ainda, como donativos.

§ 3º. Equiparam-se às entidades de utilidade pública 
referidas no inicio III do § 1º deste artigo as pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
qualificadas como organizações da sociedade civil 
de interesse público - OSCIP,  as associações 
organizadas com fins não econômicos e as 
fundações exclusivamente com fins religiosos, 
culturais ou assistenciais.

Art. 3º Ficam instituídos os critérios, valores e 
procedimentos de apropriação dos custos de que 
trata o artigo 1º desta Portaria.

Art. 4º O valor correspondente aos custos 
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operacionais apurados nos termos desta portaria 
deverá ser recolhido previamente à ocorrência do 
evento, sem o que não estará ele autorizado a 
realiza-se, salvo nos casos de gratuidade previstos 
no § 1º do artigo 2º. 

§1º A autorização para a realização dos eventos 
somente será concedida ao respectivo responsável 
após a apresentação do comprovante do 
recolhimento do valor correspondente ao evento, nos 
termos do “caput” deste artigo.

§2º O recolhimento do valor referido no “caput” deste 
artigo não elide a responsabilidade dos promotores 
do evento pelos danos que forem causados ao 
patrimônio público ou privado, nem os desobriga das 
demais providências que lhes compete adotar 
perante os órgãos competentes.

Art. 5º Os eventos ocorridos sem a prévia autorização 
da STT terão os custos operacionais apurados 
acrescidos de 50% (cinqüenta por cento), devendo 
seus promotores efetuarem o pagamento do valor 
apurado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
do recebimento da respectiva notificação.

Parágrafo Único. A realização dos eventos de que 
trata esta Portaria sem a prévia autorização 
correspondente acarretará a responsabilização 
pessoal, objetiva e solidária de seus promotores por 
todo e qualquer dano causado, sem prejuízo das 
demais sanções penais, civis e administrativas 
cabíveis.

Art. 6º Na hipótese do evento ocorrer em 
desconformidade com a autorização expedida, 
gerando acréscimo dos serviços prestados, a STT 
apurará os custos operacionais adicionais, 
acrescidos de 50% (cinquenta por cento), devendo o 
pagamento da diferença do valor apurado ser feito 
por seus promotores no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento da respectiva 
notificação.

Parágrafo Único. O disposto no ‘‘caput’’ deste artigo 
aplica-se também aos eventos arrolados no § 1º do 
art igo 2° desta Portar ia que envolva a 
comercialização de bens ou serviços, shows 
artísticos, exposição de marcas e/ou logotipos 
visando à divulgação comercial de produtos ou 
serviços, nos termos do § 2° do mesmo artigo, se 
desatendida a determinação constante de seu artigo 
4°.

Art. 7º A STT poderá, a qualquer momento, nos casos 
de emergência ou urgência que exijam a adequação 
do trânsito na área de abrangência do evento, 
suspender a sua realização, garantindo ao solicitante 
o direito de requerer uma nova autorização sem o 
recolhimento do valor correspondente, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, após seu 
devido requerimento.

Parágrafo Único. A suspensão do evento não gera 

direito de ressarcimento ao(s) promotor(es) do 
evento, cujo valor pago ficará como crédito a se 
utilizar nos termos do 'caput' deste artigo

Art. 8º Para eventos do mesmo promotor, que 
ocorram com freqüência, havendo interesse das 
partes, poderá ser estabelecido pela STT 
procedimento de cobrança periódica para sua 
realização.

Art. 9º Para os efeitos desta Portaria, os eventos 
ficam classificados em:

I - Concentrações Públicas;

II - Obras e Serviços;

III - Transportes Especiais;

IV - Ocorrências Especiais.

Capítulo II

Das Concentrações Públicas

Art .  10 Os eventos c lass i f icados como 
concentrações públicas abrangem, para os fins desta 
Portaria, toda atividade ou manifestação geradora de 
agrupamento de pessoas, por qualquer meio e para 
fins esportivos, sociais, cívicos, políticos ou 
religiosos, realizadas em vias públicas ou áreas 
internas, públicas ou privadas, que causem reflexos 
na circulação e na segurança do sistema viário do 
Município a exemplo de shows, feiras, congressos, 
seminários, parques, circos, exposições e etc.

Art. 11 Os promotores dos eventos definidos no artigo 
10 desta Portaria deverão requerer à STT 
autorização para sua realização, por meio de 
formulário denominado "Solicitação para 
Autorização de Eventos - SAE", observados os 
prazos abaixo discriminados, fixados em razão do 
tipo de vias públicas, de acordo com o CTB, como 
consta no Anexo I desta norma:

I - 30 (trinta) dias úteis de antecedência para os 
eventos realizados nas vias de trânsito rápido e 
arteriais;

II - 15 (quinze) dias úteis de antecedência para os 
eventos realizados nas vias coletoras;

III - 08 (oito) dias úteis de antecedência para os 
eventos realizados nas vias locais.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
também aos eventos citados no §1º do artigo 2º desta 
Portaria, mesmo que dispensados de pagamento.

Art. 12 O formulário referido no artigo 11 deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos:

I - relativos à identificação dos promotores do evento:

a) se pessoa física: cópia da cédula de identidade 
(RG), da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e de 
comprovante de endereço;

.

, 
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b) se pessoa jurídica: cópia do documento 
constitutivo da sociedade ou estatuto social 
devidamente registrado, da inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF), da Inscrição Estadual ou 
Municipal, se houver, e/ou comprovante de isenção, 
cópia do representante ou procurador legal;

II – planta ou imagem de satélite num raio de 500 
(quinhentos) metros para grandes eventos (público 
previsto acima de 1.000 pessoas) ou de 200 
(duzentos) metros (público previsto de até 1.000 
pessoas) contendo a localização do imóvel ou da via 
pública onde será realizado o evento;

III - projeto de desvio de tráfego, contemplando as 
alternativas de desvio e de sinalização viária, as vias 
que sofrerão interferências, os trechos a serem 
interditados e demais informações de interferências 
no sistema viário, nos casos de eventos realizados 
nos termos dos incisos I e II do artigo 11 desta 
Portaria;

IV - no caso de competições desportivas, autorização 
expressa da confederação esportiva ou entidade a 
ela filiada para realização da prova esportiva;

V - documento descrevendo e demonstrando a 
natureza da manifestação, nos casos dos eventos 
previstos no § 1° do artigo 2º desta Portaria.

Art. 13 Recebida a "Solicitação para Autorização de 
Evento - SAE", acompanhada dos documentos 
citados no artigo 12, a STT analisará o pedido, 
devendo manifestar-se em prazo não superior à 
metade daqueles previstos no artigo 11 desta 
Portaria.

§1º Se aprovado o pedido, a STT estabelecerá os 
custos operacionais correspondentes ao evento.

§2º A STT poderá exigir adequação do projeto de 
desvio de tráfego, bem como outras informações ou 
medidas complementares, necessárias à realização 
do evento, hipótese em que os prazos aplicáveis, 
estipulados no artigo 11 desta Portaria, serão 
suspensos até o atendimento da exigência.

§3º Se a exigência ocorrer uma única vez e for 
atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os 
prazos constantes do artigo 11 desta Portaria não 
serão suspensos.

§4º No caso de não aprovação dos termos propostos 
pelo promotor, a STT, mediante decisão 
fundamentada, indeferirá a solicitação e poderá 
apresentar alternativas de local, data, horário, trajeto 
e vias que poderão ser utilizados para a realização do 
evento pretendido pelo interessado.

§5º Se for apresentada nova "Solicitação para 
Autorização de Evento - SAE" pelo promotor do 
evento, sob a forma de proposta alternativa, nos 
moldes previstos no § 4º deste artigo, o prazo 
aplicável, disposto no artigo 11 desta Portaria, terá 

reinício a partir da data de protocolamento do novo 
requerimento.

Art. 14 Para a realização de provas ou competições 
desportivas, inclusive seus ensaios, em vias abertas 
à circulação, os promotores dos eventos, além de 
atenderem ao disposto nos artigos 11 e 12 desta 
Portaria, deverão:

I - prestar caução ou fiança no valor de 10% (dez por 
cento) dos custos operacionais apurados, para cobrir 
possíveis danos materiais às vias públicas, 
exclusivamente, para eventos com público estimado 
igual ou superior a 5 (cinco) mil pessoas. Nos demais 
casos os danos causados serão apurados e 
cobrados em consonância com o §2º, art. 4º da 
presente norma e demais legislações;

II - apresentar apólice de seguro contra riscos e 
acidentes em favor de terceiros, compatível com o 
porte e risco do evento.

§1º A caução será feita por meio de depósito em 
conta-corrente bancária da STT.

§2º A devolução da caução prestada ocorrerá até 30 
(trinta) dias após a realização do evento, 
descontados, se for o caso, os valores decorrentes 
de danos materiais às vias públicas.

Art. 15 Deferida a solicitação, a STT convocará o 
promotor do evento para assinatura do Termo de 
Compromisso e Responsabilidade e entrega do 
documento de cobrança dos custos apurados, do 
qual constarão os dados do evento, a análise técnica, 
a composição dos custos operacionais, o valor a ser 
recolhido e a data de pagamento.

Parágrafo Único. A assinatura do Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, bem como o 
pagamento dos valores mencionados no "caput" 
deste artigo, são condições para a efetiva 
autorização do evento.

Art. 16 Caberá ao promotor do evento assegurar a 
infra-estrutura necessária e compatível com as 
características do evento proposto, obter 
previamente os pronunciamentos favoráveis dos 
órgãos competentes, quando for o caso, e garantir 
sua realização de maneira pacífica.

Capítulo III

Das Obras e Serviços

Art. 17 Os eventos classificados como obras e 
serviços compreendem, para os fins desta Portaria, 
aqueles decorrentes da ocupação da via pública para 
a execução de obras ou serviços de implantação, 
instalação e manutenção de equipamentos de infra-
estrutura urbana, destinados à prestação de serviços 
públicos ou privados.

Parágrafo único. Os eventos a que se refere o "caput" 
d e s t e  a r t i g o  d e v e r ã o  s e r  v i s t o r i a d o s ,  
sistematicamente, pela STT, visando verificar as 
condições da ocupação da via durante a realização 
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da obra ou serviços e, após a sua conclusão, as 
condições em que a mencionada via foi entregue.

Art. 18 Caberá à STT calcular os custos operacionais 
dos serviços mencionados no parágrafo único do 
artigo17.

§1º A comprovação do pagamento do valor calculado 
e a assinatura do Termo de Compromisso e 
Responsabilidade antecederão a entrega, ao 
interessado, do Termo de Permissão e Ocupação de 
Via Pública - TPOV ou outro instrumento hábil 
equivalente.

§2º As obras ou serviços considerados de 
emergência terão os correspondentes custos 
operacionais cobrados dos respectivos promotores 
posteriormente à sua efetiva execução.

§3º A cobrança dos custos operacionais 
mencionados no § 2º deste artigo será realizada 
mediante notificação ao responsável pelo evento, da 
qual deverão constar sua caracterização, análise 
técnica da operação, composição dos custos 
operacionais, valor a ser recolhido e data de 
vencimento do pagamento.

Capítulo IV

Dos Transportes Especiais

Art. 19 Os eventos classificados como transportes 
especiais abrangem, para os fins desta Portaria, 
aqueles decorrentes da circulação de veículos de 
transporte de carga indivisível e superdimensionada, 
ou de transporte de produtos perigosos, que exigem 
autorização especial de trânsito e prestação de 
serviços de operação do sistema viário pela STT.

Art. 20 A solicitação de autorização especial de 
trânsito para transportes especiais atenderá ao 
disposto em atos normativos expedidos pela STT.

Art. 21 Solicitada a autorização especial mencionada 
no artigo 20 e previamente à sua expedição, a STT 
convocará o transportador responsável para a 
assinatura do Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, do qual constarão os dados do 
evento, a análise técnica, a composição dos custos 
operacionais, o valor a ser recolhido e a data de 
pagamento.

Parágrafo único. A assinatura do Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, bem como o 
pagamento dos valores mencionados no "caput" 
deste artigo, são condições para a efetiva 
autorização do evento.

Capítulo V

Das Ocorrências Especiais

Art. 22 Os eventos classificados como ocorrências 
especiais abrangem, para os fins desta Portaria, toda 

e qualquer ocorrência, programada ou imprevista, 
excetuados os demais eventos descritos nesta 
Portaria, que acarrete obstrução da via e que 
demande a prestação de serviços operacionais 
extraordinários em relação àqueles habitualmente 
realizados pela STT.

Art. 23 No caso dos eventos denominados como 
ocorrência especial programada, seus promotores 
deverão requerer autorização à STT para sua 
realização, por meio do formulário "Solicitação para 
Autorização de Eventos - SAE", observados os 
prazos estabelecidos no artigo 11 desta Portaria.

Parágrafo Único. O formulário mencionado no "caput 
deste artigo deverá ser acompanhado dos 
documentos arrolados nos incisos I, II e III, todos do 
artigo 12 desta Portaria.

Art. 24 Recebida a "Solicitação para Autorização de 
Evento - SAE", acompanhada dos documentos 
necessários, aplica-se o disposto nos artigos 13, 15 e 
16 desta Portaria.

Art. 25 São consideradas ocorrências especiais 
imprevistas as ocorrências com veículos de 
transporte de carga ou ônibus, envolvendo 
tombamento ou capotamento de veículo, 
movimentação ou derrame de carga na via, 
vazamento de produtos perigosos, colisões ou 
choques com pontes, viadutos, postes de iluminação 
e de energia elétrica, equipamentos de sinalização 
viária ou demais objetos fixos, das quais resultem 
perturbação, interrupção ou congestionamento da 
via pública, cuja normalização total de tráfego exceda 
a 60 (sessenta) minutos, contados do horário do 
registro da ocorrência, e que  necessitem de serviços 
operacionais da STT para preservação da segurança 
e restabelecimento da normalidade do trânsito.

§1º Os custos operacionais referentes aos serviços 
prestados pela STT, a que se refere o “caput” deste 
artigo, serão acrescidos de 100% (cem por cento) 
quando for necessária a utilização de guindastes, 
guinchos, equipamentos para recolhimento de carga 
caída na via ou limpeza da pista de rolamento para a 
desobstrução total da via ao tráfego de veículos e ao 
trânsito de pedestres.

§2º Respondem solidariamente pelo pagamento dos 
custos operacionais referentes aos serviços 
prestados pela STT o condutor, o proprietário do 
veículo, o proprietário e o responsável pela carga do 
veículo envolvido, que deverão ser notificados a 
respeito da ocorrência.

§3º A notificação mencionada no § 2º deste artigo 
deverá ser pessoal, por carta, com aviso de 
recebimento, contendo a caracterização, análise 
técnica da operação, composição dos custos 
operacionais, o valor a ser recolhido, o documento 
para efetivação do pagamento e respectivo prazo, 
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que não será inferior à de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da respectiva notificação.

§ 4º A responsabilidade pela retirada da carga da via 
e pela remoção do veículo é da empresa 
transportadora e, na falta desta, do proprietário do 
veículo de transporte de carga.

§5º A fim de agilizar o restabelecimento da 
normalidade do trânsito, a remoção do veículo, se 
necessária, deverá ser efetuada pelo respectivo 
responsável em até 60 (sessenta) minutos após a 
chegada da equipe operacional da STT ao local da 
ocorrência; excedido esse prazo, o veículo será 
removido pela STT ao depósito de veículos, podendo 
ser retirado por seu proprietário, após assinatura do 
Termo de Compromisso e Responsabilidade e 
atendimento das demais condições estabelecidas na 
legislação de trânsito

Capítulo VI

Da Fiscalização, Autuação, Medidas 
Administrativas, Penalidade, Apresentação de 

Defesa Prévia e Interposição de Recurso

Art. 26 A fiscalização, a adoção de medidas 
administrativas e as penalidades a serem impostas, 
devem estar de acordo com as previsões contidas no 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB, cuja lavratura do 
Auto de Infração, expedição da Notificação para 
Aplicação da Penalidade, os prazos para 
apresentação de Defesa Prévia e interposição de 
Recurso contra decisão da autoridade competente 
deverá estar em conformidade com o disposto do 
artigo 45 à 72 do Código de Urbanismo e Obras do 
Município de Camaçari.

Capítulo VII

Da Constituição e Da Inscrição, Da Cobrança e 
Do Pagamento

Art. 27 A ausência de pagamento dos preços públicos 
e multas aplicadas nos termos da presente Portaria, 
constituirá dívida ativa, com a devida inscrição em 
livros oficiais dos órgãos competentes, cuja cobrança 
será feita e o seu pagamento efetuado em 
conformidade com as disposições estabelecidas na 
Lei Municipal n° 1.039/2009 (Código Tributário e de 
Rendas do Município de Camaçari – CTRMC).

Capítulo VIII

Das Disposições Finais

Art. 28 Ficam excluídos da cobrança ora disciplinada 
os eventos cujo pedido de autorização à STT tenham 
sido protocolado em data anterior à da publicação 
desta Portaria, desde que programados para 

realizar-se em até 15 (quinze) dias contados da data 
da referida publicação.

Art. 29 A utilização de qualquer publicidade ou de 
quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias 
condiciona-se à prévia aprovação da STT, mediante 
requerimento de autorização para sua utilização, por 
meio de formulário denominado "Solicitação para 
Autorização de Publicidade - SAP", como consta 
no Anexo II desta norma, e mediante pagamento 
do(s) Preço(s) Público(s) fixado(s) através do 
Decreto Municipal nº 6.722, de 10 de maio de 2017, 
que será avaliado no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
pela Diretoria Técnica de Trânsito – DTT, dentro dos 
padrões (medidas) e condições definidas, sendo 
desde já vedada a publicidade que seja:

I -  red ig ida  em l inguagem incor re ta  ou  
incompreensível;

II- contenha dizeres, referências ou insinuações 
ofensivas à pessoas, grupos, classes, etnia, gênero, 
orientação sexual, estabelecimento, instituições, 
religiões ou crenças;

III- favoreça ou estimule qualquer forma de 
discriminação social, racial, étnica, de orientação 
sexual, política e religiosa;

IV- contenha alusão a doenças ou deficiências da 
qual resulte constrangimento ao cidadão, salvo 
quando contidos em anúncios institucionais;

V- contenha elementos que possam induzir, 
favorecer ou estimular a prática de atividades 
consideradas ilegais;

VI- contenha elementos que estimulem a 
degradação ao meio ambiente natural e construído, 
aos patrimônios histórico, cultural, artístico e 
paisagístico;

VII- possa prejudicar a visibilidade de anúncios 
orientadores, devido às dimensões do veículo de 
divulgação, às cores ou luminosidade do anúncio ou 
outra característica. 
Art. 30 A STT disporá do prazo máximo de 90 
(noventa) dias para se adequar ao sistema de 
pagamento de preços disposto nesta portaria 
mediante Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM.

Art. 31 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as demais disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE 
DEZEMBRO DE 2017.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor-Superintendente
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PORTARIA Nº. 727/2018
DE 09 DE JANEIRO DE 2018

Institui a Comissão de Análise e 
Julgamento das Defesas de Autuação, 
Revoga as Portarias nº 433 de 26 de 
Novembro de 2015 e 658, de 13 de julho 
de 2017 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº 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 e 
Decreto nº 4521, de 05 de outubro de 2007,
Considerando o disposto no art. 281, do Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997);
Considerando a implementação de todos os meios de 
defesa em caso de supostas práticas de infrações de 
trânsito; 

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a Comissão de Análise e Julgamento 
das Defesas de Autuação, designando, para tanto, os 
servidores:

I – MARIA ISABEL SENA GOMES VIEIRA, matrícula nº 
1078-2;
II – LAÍS SILVA SANTANA, matrícula nº 1004;
III – CAROLINA COSTA SAMPAIO, matrícula nº 1028-7;

§1º. Para presidir a presente comissão, fica desde já 
designada a servidora indicada no inciso I.

§2º. Em caso de ausência da presidente, a comissão 
será presidida pela servidora indicada no inciso II e, na 
ausência desta, pela servidora indicada no inciso III.

§3º. Fica designada na qualidade de primeira e segunda 
suplente, respectivamente, a fim de substituir as titulares 
especificadas nos incisos anteriores, as Servidoras 
FERNANDA SOUZA FERNANDES, matrícula nº 1098-8 
e CARINE DUTRA DE MOURA, matrícula n° 1046-9.

Art. 2º. Ficam revogadas as Portarias nº 433 de 26 de 
novembro de 2015 e nº 658, de 13 de julho de 2017.

Art.3º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, EM 09 DE JANEIRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO 
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 729/2018
DE 15 DE JANEIRO DE 2018

“Nomear Servidor 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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, 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 nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a servidora PATRICIA BORGES DE 
SOUZA BRANDAO para o cargo de GERENTE 
ADMINISTRATIVO, Símbolo GES-III, Lotada na 
D i r e t o r i a  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  d a  
Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro 
de 2018.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 730/2018
DE 15 DE JANEIRO DE 2018

“Al tera  o  t ráfego de veículos,  
regulamenta áreas de parada e 
estacionamento, de embarque e 
desembarque do transporte público 
coletivo e individual de passageiros 
durante a realização do cortejo religioso 
em comemoração ao Padroeiro São 
Francisco no distrito de monte gordo, no 
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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  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, 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 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, e tendo em vista o disposto no Art. 24, incisos I, II, 
III, VI, VII e IX, em especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB) e a legislação de transporte vigente;

Considerando a necessidade de disciplinar o tráfego de 
veículos, a parada e estacionamento e a circulação de 
pedestres, quando da realização do “Cortejo Religioso 
em comemoração ao Padroeiro São Francisco no 
Distrito de Monte Gordo”, a ser promovido pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari no Distrito de Monte 
Gordo, no dia 19 de janeiro de 2018.

RESOLVE:

DAS VIAS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO

Art. 1º – Promover as seguintes alterações de tráfego, 
parada e estacionamento de veículos nas vias 
utilizadas para realização do Cortejo religioso em 
comemoração ao padroeiro São Francisco no 
Distrito de Monte Gordo.
Art. 2º – Da Proibição do tráfego de veículos e 
estacionamento:

I-  Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
06hs00min até as 18hs00min do dia 19/01/2018, na 
AVENIDA HUMAITÁ (Guarajuba), RUA DO JACARÉ, 
RUA DA INGAZEIRA, (Trecho compreendido entre o 
Restaurante do Prefeitinho e o Mototáxi Corujão 
INTERSECÇÃO com as Ruas da Ingazeira e Bom Jesus, 
local conhecido como Corujão – Monte Gordo).

II - Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados da via, conforme inciso I deste artigo, em seu 
respectivo local e horário, exceto na Avenida Humaitá 
nos locais onde já existem sinalização implantada.

III - Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
06hs00min até as 18hs00min do dia 19/01/2018, na RUA 
DA INGAZEIRA E RUA DO JACARÉ (trecho 
compreendido entre o CORUJÃO e o COLÉGIO 
ESTADUAL MONTE GORDO – Rua Oscar Ribeiro).

IV – Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso III, deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

V - Fica restrito o tráfego de veículos a partir das 
06hs00min até as 18hs00min do dia 19/01/2018, na RUA 
BOM JESUS E SENHOR DO BOMFIM (trecho 
compreendido entre o estabelecimento SUPERGÁS E O 
LARGO DO CORUJÃO).

VI -  Fica proibido o estacionamento de veículos em 
ambos os lados da via, conforme inciso V deste artigo, 
em seu respectivo local e horário.

Art. 3º – Opções de tráfego nos horários das 
interdições:

Parágrafo Único. Aos veículos em geral com destino 
diverso ao evento:

a) Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da BA-099 
(Estrada do Coco) sentido a RUA SENHOR DO 
BOMFIM/LARGO DO CORUJÃO, deverão se deslocar 
pela RUA GUARAJUBA 2ª ETAPA, seguindo pela Rua do 
Matadouro ingressando na Estrada Velha de Monte 
Gordo (BA-529 – Rua do Jacaré) – ida / volta – itinerário 
inverso. Aos oriundos da BA-099 sentido Restaurante do 
Prefeitinho (Guarajuba) e sentido inverso na Avenida 
Humaitá só será permitido o trafego até às 08hs00min. 

b) Automóveis, Motocicletas, Motoneta e 
Ciclomotores: Oriundos da BA-099 sentido a RUA 
SENHOR DO BOMFIM/LARGO DO CORUJÃO, deverão 
se deslocar pela RUA GUARAJUBA 2ª ETAPA, seguindo 
pela Rua do Matadouro ingressando na Estrada Velha de 
Monte Gordo (BA-529 – Rua do Jacaré) – ida / volta – 
itinerário inverso. Ou segue com autorização da 
prepostos da STT (Barreira Supergás) pela Rua Senhor 
do Bonfim, acessando à Rua Bom Jesus e ao Beco da 
Lapinha. Aos oriundos da BA-099 sentido Restaurante do 
Prefeitinho e sentido inverso na Avenida Humaitá será 
permitido o tráfego destes veículos respeitando a 
sinalização existente e o ordenamento do trânsito 
realizado pelos Agentes de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte - AFTT; 

c) Fica proibido o estacionamento de veículos em ambos 
os lados das vias mencionados nas alíneas 'a' e 'b' deste 
artigo, durante o período de realização do cortejo; exceto 
na Avenida Humaitá, mantida a sinalização existente. 

Art. 4º – Regulamentar Áreas Especiais para 
Embarque/Desembarque e Estacionamento:

I- Os veículos a serviço das Secretarias, das autoridades, 
oficiais e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão realizar o 
desembarque dos passageiros no retorno próximo ao 
Restaurante do Prefeitinho (Guarajuba);

II- Os veículos a serviço da Secretaria de Cultura – 
SECULT e os veículos autorizados pela Coordenação de 
Eventos que participarão do evento deverão estacionar 
na Rua da Ingazeira (proximidades do Mercado 
Municipal de Monte Gordo e Escola Estadual Monte 
Gordo) e quando houver impossibilidade, utilizar a Rua 
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do Jacaré (trecho do Mercadinho JC e a Rua Oscar 
Ribeiro);

Art. 5º Do funcionamento do Transporte Público 
Coletivo:

I – As linhas de Transporte Público Coletivo - TPC Monte 
Gordo/Salvador, Monte Gordo/Camaçari deverão 
acessar o fim de linha pela Rua Guarajuba 2ª etapa, 
seguindo pela Rua do Matadouro, ingressando na 
Estrada Velha de Monte Gordo, ida e volta;

II – As linhas do TPC com acesso ou destino a Guarajuba 
terão seu acesso temporariamente suspenso à Avenida 
Humaitá das 09hs00min às 14hs00min do dia 
19/01/2018, ficando seu ponto de parada às margens da 
BA-099, próximo à entrada principal de Guarajuba. 

III – As demais linhas também utilizarão as 
recomendações constantes do inciso I, do artigo 5º.
 
   Art. 6º Do funcionamento do Transporte Publico 
Individual (Táxi e Moto-táxi)
   
 I – O Transporte Individual de Passageiros – TIP 
realizado por mototaxistas tem como ponto base o Largo 
do Corujão e baía em frente ao Supermercado São 
Rafael na Rua da Ingazeira.
  
II – O TIP realizado por meio de Táxi tem como ponto 
base a Rua da Ingazeira (Estrada Velha de Monte Gordo) 
a partir do Supermercado São Rafael.

Art.7º Das Determinações e Orientações:

Parágrafo Único. As Diretorias Técnicas de Trânsito e 
Transporte poderão adotar medidas emergenciais, 
voltadas a garantir uma melhor circulação dos veículos 
nas imediações do evento e a qualidade da prestação do 
serviço de TPC e TIP, minimizando os transtornos 
decorrentes do evento, através de seus prepostos (AFTT, 
Supervisores e Diretores), disciplinando e orientando o 
trânsito de veículos e pedestres, com vistas à segurança 
viária.

Art. 8º As Autoridades Públicas terão seu acesso 
controlado por prepostos definidos pela Coordenação de 
Eventos, que deverão estar posicionados no bloqueio 
mais próximo ao Palanque Oficial, cujo local de 
estacionamento reservar-se-á ao espaço do Centro de 
Abastecimento, mediante apresentação de credencial 
específica para este evento, em modelo disponibilizado 
pela STT.

Art. 9º O tráfego de veículos e o itinerário dos ônibus 
voltarão à normalidade quando da finalização do evento, 
revogando-se as restrições da presente portaria.

Art. 10 Os Diretores Técnicos de Trânsito e de Transporte 
poderão, a qualquer tempo, alterar e/ou afixar 
sinalização vertical e realizar bloqueios, com vistas ao 
atendimento da melhor operacionalidade do trânsito e 
transporte durante o evento, desde que observados as 

normas de trânsito e transporte vigentes.

Art. 11 Fica terminantemente proibida a utilização de 
qualquer veículo equipamento com som em volume ou 
frequência (carro de som, minitrio, trio-elétrico, 
“paredão”, etc.) que não sejam autorizados pela STT, nas 
imediações da Avenida Humaitá, Rua da Ingazeira, Rua 
Senhor do Bonfim, Rua do Matadouro, Rua do Jacaré, 
Rua Bom Jesus, Beco da Lapinha, Rua Oscar Ribeiro, 
Rua da Jaqueira, Rua Guarajuba 2ª Etapa (Beco Maria 
da Paz) e imediações. 

Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste 
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos Artigos 
228 e 253-A do CTB.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor-Superintendente

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente
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EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2018, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO, E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
CAMAÇARI.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ/MF, sob 
o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Avenida Francisco 
Drumond. s/nº, centro Administrativo de Camaçari – 
Bahia, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato 
representado pelo Chefe do Executivo, Senhor 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador da 
carteira de identidade nº04231738-04 SSP/Ba, inscrito 
no CIC/MF sob o nº 598.837.315-15 , com interveniência 
da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
(SEDUC), neste ato representada pela  secretária 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO, e do outro lado, a 
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI, entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 33.832.593/0001/01, com sede na 
Rua Ponciano de oliveira, s/nº, Centro, Camaçari – 
Bahia, neste ato representada por sua Presidente Sra. 
Vanda Nunes do Rosário, portadora da carteira de 
|identidade nº 00.775.841-39 SSP/BA, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 139.048.175-15, doravante 
denominada CONVENENTE, resolvem celebrar o 
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA 
CEDÊNCIA DE PROFISSIONAIS DO QUADRO 
MUNICIPAL, através de Processo administrativo 
nº01745.00.01.817.2017, de acordo com Art.25 da Lei nº 
368/1997 e o Art. 43 da Lei 803/2007, e suas condições e 
clausulas seguintes:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Convênio de Cooperação tem por objeto a 
cooperação técnica entre os partícipes, visando o 
Atendimento Especializado e Oficinas Pedagógicas 
aos estudantes da rede pública de ensino, com 
necessidades educacionais especiais, na Associação 
Pestalozzi de Camaçari, observando a qualificação dos 
profissionais que atuam nos atendimentos, tudo em 
conformidade com as determinações legais e com 
disposto no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS 
PARTÍCIPES
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste termo, 
os PARTÍCIPES comprometem-se mutuamente, e de 
forma coordenada, a implementar ações conjuntas para 
consecução do presente instrumento, assim definidas:

I – DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC

a) Acompanhar as ações através do seu corpo técnico e 

avaliar a realização do objeto deste convênio através de 

relatórios;

b) Encaminhar estudantes com necessidades educativas 

especiais para serem atendidos na Associação 

Pestalozzi de Camaçari;

c) Alocar profissionais docentes administrativos para 

execução das atividades relativas ao presente Convênio 

de Cooperação, sempre que necessário; 

d) Controlar a movimentação e frequência dos docentes 

e administrativos profissionais cedidos para a 

Associação Pestalozzi Camaçari;

e) Avaliar os relatórios encaminhados pela Pestalozzi, e 

adotar os encaminhamentos pertinentes;

f) Prestar assessoramento Técnico-Pedagógico à 

Associação Pestalozzi de Camaçari, através da DIPE – 

Diretoria Pedagógica / SEI Supervisão de Educação 

Inclusiva do Município;

g) Assegurar treinamento e aperfeiçoamento na área de 

educação especial e inclusiva aos docentes cedidos à 

Associação Pestalozzi de Camaçari.

II – DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI 

a) Realizar as atividades constantes no plano de trabalho 

com acompanhamento do técnico indicado, responsável 

no plano;

b) Apresentar relatório de execução física, informando 

toda a realização do objeto e

Atendimento dos fins propostos;

c) Promover meios que proporcionem atendimentos aos 

estudantes com deficiência intelectual, múltipla, 

transtorno global do desenvolvimento (TGO), transtornos 

do espectro aut ismo- (TEA), transtorno de 

aprendizagem, Dificuldade de aprendizagem e paralisia 

cerebral, encaminhados pela Secretaria da Educação e 

pela comunidade, à Associação Pestalozzi de Camaçari, 

de acordo com as condições e necessidades de cada um;
d) Prestar assessoramento técnico-pedagógico, com 
vista a subsidiar o processo educacional;
e) Assegurar treinamento e aperfeiçoamento na área de 
Educação Especial aos docentes cedidos
 pela Secretaria de Educação de Camaçari;
f) Controlar a movimentação dos docentes cedidos pela 
Secretaria da Educação assim como 
 encaminhar, mensalmente, a frequência dos mesmos a 
Gerência Recursos Humanos da 
 SEDUC.

i) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 

comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola;

PARÁGRAFO ÚNICO – A Associação Pestalozzi de 

Camaçari, não poderá em hipótese alguma:

a) Contratar pessoal em nome da Secretaria da 

Educação, para o desempenho de qualquer atividade, 

mesmo as relativas ao objeto deste acordo; 

b) Ceder; total ou parcialmente, a terceiros a execução 
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do objeto deste acordo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 

O presente Convênio de Cooperação não implica 
repasse de recursos financeiros entre os partícipes, 
ficando cada um responsável por arcar, mediante 
recursos próprios, com as despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações que lhe foram conferidas 
por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO exercerá,  
diretamente, as atribuições de acompanhamento, e 
avaliação da execução desse convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica assegurado a SEDUC o 
livre acesso de seus técnicos para acompanhar todos os 
atos e fatos praticados, relacionados direta ou 
indiretamente a este Convênio;

PARÁGRAFO SEGUNDO – o acompanhamento de 
execução deste acordo a cargo da SEDUC, será de 
responsabilidade da Supervisão de Educação 
Inclusiva – SEI 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de afastamento, 
impedimento ou desligamento do servidor do quadro, a 
SEDUC deverá indicar imediatamente um substituto;

PARÁGRAFO QUARTO-O acompanhamento exercido 
pelo SEDUC, não exclui e nem reduzem a 
responsabilidade da ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI de 
acompanhar e supervisionar a equipe e as ações 
desenvolvidas pela execução do objeto deste Convênio 
de cooperação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO

As eventuais alterações ao presente Convênio de 
Cooperação serão implementadas por meio de Termo 
Aditivo firmado pelos participes, desde que não 
impliquem modificação do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO 

O Convênio encerrar-se-á em pleno direito pelo advento 
de seu tempo, pela impossibilidade de consecução do 
seu objeto ou por mútuo consentimento dos partícipes, 
com notificação prévia escrita, com antecedência de pelo 
menos 30 (trinta), dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Extinto o Convênio, a 
Associação Pestalozzi de Camaçari fará retornar à 
Secretaria da Educação no prazo de 30 (trinta) dias, os 
servidores cedidos por força deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PESSOAL 

Cada um dos PARTICIPES se responsabiliza total e 

unicamente por todo o pessoal utilizado na execução de 
suas obrigações no âmbito deste Convênio de 
Cooperação, não constituindo relação Jurídica de 
qualquer natureza com o outro participe.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os servidores municipais 
cedidos a Associação Pestalozzi de Camaçari, deverão 
desempenhar exclusivamente as funções inerentes ao 
cargo de professor, quais sejam: Docência, 
Coordenação Pedagógica, Direção e Vice-Direção, e no 
administrativo: secretária escolar, auxiliar de apoio, 
merendeira e serviços gerais

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente acordo de Cooperação terá a vigência de 24 
(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante a formalização de Termos Aditivo, 
desde que ambos os partícipes demonstrem interesse.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO providenciará a 
publicação do extrato deste Convênio de Cooperação 
Técnica no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Elegem as partes o foro da Comarca de Camaçari, 
Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida deste 
Convênio, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem ajustados e acordados, as partes firmam o 
presente Convênio de Cooperação em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 
para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Camaçari, 10 de Janeiro de 2018.

Neurilene Martins Ribeiro

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Antônio Elinaldo Araújo da Silva 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Vanda Nunes do Rosário

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI 

Testemunhas:

1____________________________________ 

RG:

CPF:

2_____________________________________

RG:                                                                        

CPF:                                                                       
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  
CONTRATADO: REDESAÚDE COOPERATIVA DE 
TRABALHO. DO OBJETO: Alterar a cláusula quinta do 
Contrato nº. 004/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado por 
mais 06 (seis) meses, de modo que, a partir de 14 de janeiro 
de 2018, passará a viger até 14 de julho de 2018; DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especilamente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 2.212.500,00 (dois milhões, duzentos e 
doze mil e quinhentos reais) proporcional ao período ora 
aditado, o qual permanece inalterado. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta do 
projeto atividade 4115, 4113, 4114, Elemento de Despesa 
3390.39.00.00 e Fonte 6102020, 9114026, 9114025, 
8114026, 8114025;   ;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: 21/12/2017. 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 088/2006. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: ELZA 
FRANCO DOS SANTOS. DO OBJETO: Alterar a cláusula 
segunda do instrumento original; DO PRAZO: A data 
prevista para encerramento que é de 16 de fevereiro de 
2018 passará a ser 16 de fevereiro de 2018; DO PREÇO: 
Fica mantido o valor global estipulado para o referido 
instrumento de R$ 7.428,00 (sete mil, quatrocentos) e vinte 
e oito reais) e o valor mensal de R$ 619,00 (seiscentos e 
dezenove reais); Fica mantida a forma de pagamento 
prevista na clausula 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. DA ASSINATURA: 
04/01/2018. 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO Nº 040/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: LAGO IMOBILIÁRIA LTDA. 
DO OBJETO: Alterar a clausula segunda do instrumento 
original; DO PRAZO: A data prevista para o encerramento 
do Contrato, que é de 04 de fevereiro de 2018, passará a ser 

ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

04 de fevereiro de 2019; DO PREÇO: O valor estipulado 
para o referido Instrumento é de R$ 21.600,00 (vinte e um 
mil e seiscentos reais) e o valor mensal de R$ 1.800,00 (um 
mil e oitocentos reais), que permanecem sem sofrer 
alteração;  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: 04/01/2018. 

MUNICÍPIO.

EXTRATOS DA LIMPEC

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E 
COMUNICAÇÃO DE DADOS; CONTRATADA: LOGNET 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 02 
(dois) meses, contados a partir de 07 de dezembro de 2017, 
nos termos da Cláusula Terceira do Contrato Base, 
consoante Artigo 57, Inciso IV da Lei nº 8.666/93. VALOR 
GLOBAL: R$ 1.590,00 (Hum mil, quinhentos e noventa 
reais). Assinatura: 05/12/2017. JANETE APARECIDA 
ARAÚJO E SILVA- DIRETORA PRESIDENTE

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E 
FINANÇAS PÚBLICAS; CONTRATADA: GRADUS 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. OBJETO: 
Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 09 de janeiro de 2018, nos termos da 
Cláusula Decima Segunda do Contrato Base, consoante 
Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 
221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais). Assinatura: 
08/01/2018. ARMANDO BRIGTH MANSUR FILHO- 
DIRETOR PRESIDENTE1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 001/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTÁBIL E FINANÇAS PÚBLICAS; 
C O N T R ATA D A :  G R A D U S  A S S E S S O R I A  E  
CONSULTORIA CONTÁBIL. OBJETO: Prorrogação do 
prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir 
de 09 de janeiro de 2018, nos termos da Cláusula Decima 
Segunda do Contrato Base, consoante Artigo 57, Inciso II da 
Lei nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 221.000,00 
(duzentos e vinte e um mil reais). Assinatura: 08/01/2018. 
ARMANDO BRIGTH MANSUR FILHO- DIRETOR 
PRESIDENTE

ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA SILVA. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31

		2018-01-17T16:58:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T16:59:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T16:59:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T16:59:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:00:05-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:00:19-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:00:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:00:51-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:01:11-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:01:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:02:00-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:02:17-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:02:34-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:02:52-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:03:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:04:03-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:04:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:04:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:05:01-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:05:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:05:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:06:07-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:06:31-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:06:54-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:07:57-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:08:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:08:42-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:09:08-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:09:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:10:06-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515


		2018-01-17T17:10:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515




