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DECRETO N° 6819/2017
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Cria a Comissão de Integração e 
Ordenamento das Obras Públicas – 
CIOOP e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 94 e seguintes da Lei Orgânica do Município e 
considerando:
- Que a implantação de infraestrutura física no território 
do Município envolve diversas Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal, assim como do Estado e da 
União e,  mais recentemente,  de inúmeras 
concessionárias de serviços públicos;
- Que a realização de várias e sucessivas intervenções 
em uma mesma via pública acarreta transtornos à 
população, prejudica o tráfego de veículos e implica 
duplicidade de custos;
- Que é tecnicamente viável, administrativamente 
recomendável e economicamente desejável a 
compatibilização dos cronogramas executivos das obras 
dos diversos órgãos e entidades em um mesmo espaço 
público, especialmente nas vias públicas;
- Que o planejamento requer e o bom senso exige a 
compatibilização e concentração das atividades da 
realização das obras de infraestrutura de forma 
simultânea e coordenada em uma mesma área;
- Que cabe ao Poder Público Municipal o licenciamento 
de toda e qualquer intervenção feita por agentes públicos 
ou privados nos espaços públicos;
- Que é preciso minimizar os transtornos à população e 
ao funcionamento da Cidade provocado pelas obras e 
serviços realizados em vias públicas,

DECRETA

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Integração e 
Ordenamento das Obras Públicas – CIOOP, destinada 
a articular as ações entre todos os entes públicos 
municipais, estaduais e federais, assim como 
concessionárias de serviços e infraestrutura pública que 
realizam intervenções físicas de uso e ocupação do solo 
e do subsolo no território deste Município.

Art. 2º - A CIOOP tem como competências:

a)Conhecer previamente e recomendar a aprovação da 

realização de obras físicas e implantação de 

infraestruturas e equipamentos no território do Município;

b) Permitir que os diversos agentes públicos e 

concessionários possam ter conhecimento prévio das 

ações previstas pelos demais, promovendo a 

compatibilizações das respectivas programações de 

modo a otimizar prazos e custos e preservar o interesse 

da população;

c) Integrar as intervenções físicas a serem realizadas 

pelos diversos agentes públicos e concessionárias, 

evitando duplicidade de ações, superposição das 

iniciativas e transtornos à população;

d) Evitar e impedir que novas obras venham a ser 

realizadas em áreas recém beneficiadas, com prejuízos 

para a qualidade e conformidade da pavimentação das 

vias;

e) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução das 

obras realizadas pelos diversos agentes públicos e 

concessionárias no território do Município, para 

assegurar sua tempestividade, oportunidade e 

qualidade, interditando-as se necessário e multando, 

quando cabível, os agentes respectivos. 
Parágrafo Único – o Licenciamento das obras e 
equipamentos será obrigatoriamente requerido junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, observada a legislação urbanística e instruído 
com parecer prévio da CIOOP.  

Art. 3º A CIOOP será constituída por representantes dos 
segu in tes  ó rgãos ,  en t i dades  e  empresas  
concessionárias:
I – da Administração Municipal

a) Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, que a 

presidirá

b) Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUR 

c) Secretaria de Serviços Públicos – SESP 

d) Superintendência de Trânsito e Transporte – STT 
II – da Administração Estadual

a) Superintendência de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial – SUDIC

b) Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia – CONDER  
III – Concessionárias de Serviços Públicos

a) Empresa Baiana de Saneamento – EMBASA 

b) Companhia de eletricidade da Bahia – COELBA
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c) Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS

d) Concessionária Litoral Norte

e) Concessionária Bahia Norte

f) Concessionárias de serviços de telefonia, 

telecomunicações, serviços de comunicação a cabo. 

Art. 4º - A CIOOP realizará reuniões ordinárias mensais, 
com pauta pré-definida por sua presidência, 
consideradas as manifestações de interesse dos 
participantes e itens incluídos de ofício, independente de 
quorum.
§ 1º – A CIOOP se reunirá extraordinariamente em casos 
de urgência, por solicitação de algum dos seus membros.
§ 2º - No exercício de suas competências, os integrantes 
do CIOOP referidos no inciso I do art. 3º terão direito a voz 
e voto, cabendo aos demais somente o direito a voz.

Art. 5º - Preferencialmente, salvo demonstração de 
inconveniência momentânea, as novas redes de 
infraestrutura serão subterrâneas e implantadas em vala 
técnica.
Parágrafo Único – No caso de reurbanização de via 
pública a Prefeitura, implantada vala técnica, poderá 
exigir dos concessionários o enterramento de suas 
redes, sem ônus para a municipalidade.

Art. 6º - Não serão remunerados os serviços prestados à 
CIOOP pelos seus membros, sendo a participação 
considerada relevante serviço público.

Art. 7º - Caberá à Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA 
prestar o suporte técnico e apoio administrativo 
necessário ao funcionamento da CIOOP.

Art. 8º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI,  21 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 6820/2017
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Cria Núcleo Integrado de Ordenamento 
Urbano e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 94 e seguintes da Lei Orgânica do Município e 
considerando, 
- A ocorrência de situações de irregularidade em relação 
ao uso do espaço público no território do Município;
- A frequente inobservância das normas municipais 
relativas ao uso do espaço público, em situações e 
condições diversas;
- A necessidade de promover o funcionamento normal da 

Sede do Município e das diversas localidades urbanas, 
especialmente as da Orla; 
- A existência de diversas Secretarias e Órgãos 
envolvidos com as atividades de verificação da 
conformidade do uso dos espaços públicos e a 
necessidade de promover ações conjuntas de 
fiscalização;
- A preservação do direito de ir e vir dos Cidadãos e do 
desfrute das áreas urbanas do Município por todos os 
seus habitantes,

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o Núcleo Integrado de 
Ordenamento Urbano, formado por representantes das 
seguintes Secretarias e Órgãos integrantes da estrutura 
administrativa do Município:

a) Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente – SEDUR, por meio da Coordenação de 

Fiscalização – COF;

b) Secretaria de Serviços Públicos – SESP, por meio da 

Coordenação de Licenciamento e Fiscalização de 

Ambulantes e Atividades – CLFAA;

c) Secretaria de Saúde – SESAU, por meio da Vigilância 

Sanitária e Ambiental;

d) Superintendência de Trânsito e Transportes – STT, por 

meio da Diretoria Técnica de Trânsito – DTT.

 
Art. 2º - O Núcleo Integrado de Ordenamento Urbano 
tem por finalidade viabilizar ações de fiscalização 
conjunta por parte dos órgãos que o integram, nos limites 
das atribuições legais exercidas por cada um deles, e 
será acionado por qualquer dos Secretários ou Órgãos 
envolvidos, ante necessidade iminente.

§ 1º - O Núcleo integrado de Ordenamento Urbano será 
composto por pelo menos um representante de cada 
Secretaria ou Órgão referido no art. 1º;

§ 2º - O Núcleo integrado de Ordenamento Urbano será 
composto de dois grupos de trabalho, sendo um 
dedicado à Sede e outro à Orla Marítima deste Município.

§ 3º - Será estabelecida programação rotineira e 
permanente de atividades, priorizando as áreas onde 
estejam sendo realizados serviços e obras municipais, 
com os quais deverá atuar s imultânea ou 
antecipadamente.

Art. 3º - As Secretarias e Órgãos da Administração 
Municipal prestarão apoio às atividades do Núcleo, 
sempre que solicitado. 

Art. 4º - Sempre e quadro necessário o Núcleo recorrerá 
ao apoio dos órgãos de segurança pública, 
especialmente à Polícia Militar.  

Art. 5º - O presente Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO N° 6821/2017
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Aprova o novo regulamento do 
Tr a n s p o r t e  S o c i a l  T é c n i c o  e  
Universitário – TSTU, destinado aos 
estudantes universitários e de cursos 
técnicos do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 94 e seguintes da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o novo Regulamento do Transporte 
Social Técnico e Universitário – TSTU no âmbito do 
Município de Camaçari, constante no anexo único deste 
Decreto, que substituirá a regulamentação aprovada 
pelo Decreto nº 4.716, de 29 de janeiro de 2009.

Art. 2º Fica a Secretaria de Serviços Públicos (SESP) 
autorizada a expedir instruções complementares, 
necessárias ao fiel cumprimento do anexo Regulamento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DO TRANSPORTE SOCIAL 
TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO - TSTU

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

(art. 1º ao 3º)

TÍTULO II
DA NATUREZA, DA CONCESSÃO DO

BENEFÍCIO E SEUS CRITÉRIOS
(art. 4º a 9º)

CAPÍTULO I – DA NATUREZA DO BENEFÍCIO 
..................................................................................4º
CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E 
SEUS CRITÉRIOS ...........................................5º a 9º

TÍTULO III

DAS CONDUTAS VEDADAS, DAS SANÇÕES E
FORMAS DE APLICAÇÃO

(art. 10 a 14)

CAPÍTULO I – DAS CONDUTAS VEDADAS 
.....................................................................................10
CAPÍTULO II – DAS SANÇÕES E FORMA DE 
APLICAÇÃO .......................................................11 a 14

TÍTULO IV
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

(art. 15 a 25)

CAPÍTULO I – DOS ITINERÁRIOS 
.............................................................................15 a 17
CAPÍTULO II – DAS CONTRATADAS E SUA 
RESPONSABILIDADE................................................18
CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES 
FINAIS.................................................................19 A 23 

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Entende-se por Transporte Social Técnico e 
Universitário – TSTU o subsídio de 100% (cem por cento) 
para o transporte concedido dentro da região 
metropolitana a todos os estudantes de cursos de 
graduação (de duração curta e/ou plena), ou cursos 
técnicos profissionais em instituições públicas (estadual 
ou federal), desde que não integrados ao nível médio.

§ 1º - O benefício do TSTU previsto no caput deste artigo 
não será disponibilizado aos estudantes quando o 
mesmo curso for ofertado no âmbito do Município de 
Camaçari, por instituições públicas ou privadas 
regularmente autorizadas pelo Ministério da Educação 
ou pelo Conselho Estadual de Educação, nas 
modalidades presencial ou a distância.

§ 2º - O TSTU será também disponibilizado no interior do 
Município, na ligação entre as localidades da Costa de 
Camaçari e a sede municipal. 

§ 3º - À medida em que um curso de graduação ou técnico 
profissional passar a ser ofertado pelas instituições 
existentes no Município de Camaçari, nos termos do § 1º 
deste artigo, o TSTU deixará de atender a novos alunos 
desses cursos, salvo no caso de Declaração de 
Inexistência de Vagas fornecido por cada uma das 
instituições de ensino ofertantes.

§ 4º - Fica definido que o benefício do TSTU é destinado 
unicamente às atividades curriculares dos cursos 
compreendidas entre segunda-feira e a sexta-feira de 
cada semana, nos meses de março a novembro de cada 
ano, ainda que haja aulas regulares aos sábados e nos 
demais meses do ano, sendo excluídas quaisquer 
atividades extracurriculares e em períodos que não 
sejam letivos, bem como cursos de férias, extensões e 
similares.

Art. 2º - Fica definido que o subsídio que trata o artigo 
anterior será repassado aos estudantes através do 
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serviço de transporte propriamente dito, sendo realizada 
a contratação das prestadoras do serviço diretamente 
pelo Município. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da efetivação do 
serviço correrão à conta de dotação orçamentária própria 
ou, na insuficiência ou inexistência, de créditos especiais 
desde que autorizados.

Parágrafo único – No final de cada exercício fiscal, o 
Poder Executivo estimará o quantitativo de atendimentos 
para o exercício seguinte, tendo por base o levantamento 
realizado pela Secretaria responsável e a disponibilidade 
orçamentária e financeira do Município.

TÍTULO II
DA NATUREZA, DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E 

SEUS CRITÉRIOS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA DO BENEFÍCIO

Art. 4ª – O TSTU constitui uma liberalidade do Poder 
Público, podendo, pois, ser suspenso, sem que assista o 
usuário qualquer direito a eventuais indenizações, nos 
seguintes casos:

I – de forma ampla, pela ausência de recursos financeiros 
que inviabilize a continuidade do desenvolvimento do 
programa.

II – de forma estrita, pela proibição do uso do programa a 
determinado usuário, em virtude deste incorrer em 
infração comportamental definida neste regulamento e 
sujeita à perda do benefício, após apuração dos fatos 
denunciados, respeitando o princípio da ampla defesa.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E SEUS 

CRITÉRIOS

Art. 5º - Os estudantes que pleitearem a concessão do 
benefício do TSTU deverão atender aos seguintes 
requisitos:

I - estar matriculado e frequentar regularmente curso de 
graduação (de duração curta ou plena), ou cursos 
técnicos profissionais em instituições públicas (estadual 
ou federal), desde que não integrados ao nível médio;

II – ser natural ou residir no Município há pelo menos 5 
(cinco) anos; 

III – estar regular com a Justiça Eleitoral, inclusive 
fazendo comprovação do recadastramento biométrico 
no Município;

IV – preencher o requerimento de inscrição e apresentar 
a documentação exigida por portaria a publicada pela 
Secretaria responsável, para comprovar o atendimento 
aos requisitos necessários à concessão do benefício.

V – assinar Termo de Compromisso de Prestação de 

Serviço à Prefeitura Municipal, a tí tulo de 
contraprestação do benefício, na forma do art. 7º, onde 
constará que está ciente das normas deste 
Regulamento.

§ 1º – Os beneficiários do TSTU farão semestralmente o 
recadastramento no programa, nos períodos fixados pela 
Secretaria responsável, quando comprovará a 
aprovação acadêmica no período anterior e o 
atendimento aos demais requisitos estabelecidos no 
presente artigo.

§ 2º - a não aprovação acadêmica, em no mínimo 70 % 
(setenta por cento) das disciplinas cursadas no período 
letivo anterior, afastará automaticamente o beneficiário 
do programa. 

Art. 6º - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder 
Executivo reserva-se o direito de proceder, a qualquer 
tempo, a averiguação da veracidade das informações 
prestadas.

Parágrafo único – Em caso de fraude caracterizada pela 
falsidade de qualquer informação ou documento 
apresentado, após ser oportunizado o exercício do direito 
de defesa, a Secretaria responsável, ouvida a 
Procuradoria Geral do Município, providenciará a 
exclusão do beneficiário.

Art. 7º - A prestação de serviço de que trata o inciso V, do 
art. 5º, deste Regulamento será obrigatória e observará o 
seguinte:

I – a Prefeitura convocará e selecionará, entre os 
beneficiários do TSTU, aqueles que deverão prestar 
apoio em programas temporários, compatíveis com os 
c u r s o s  d e  s u a  f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e ,  
preferencialmente, na sua cidade, vila ou localidade;

II – o estudante que na data do seu recadastramento não 
houver participado, injustificadamente, da atividade a 
qual foi convocado, perderá o direito ao benefício por até 
02 (dois) períodos sucessivos do programa.

III – caso a Prefeitura não promova ações em que seja 
necessária a convocação dos usuários do TSTU, isso 
não implicará em prejuízo para os mesmos.

Art. 8º - A todos os que forem deferidas as concessões de 
benefício, será entregue uma carteira de identificação 
que terá características a serem definidas pela 
Secretaria responsável.

§ 1º - É indispensável a apresentação da carteira do 
usuário ao fiscal responsável pelo horário, antes do 
ingresso no veículo.

§2º - Em caso de perda ou roubo da carteira, o usuário 
deverá registrar um boletim de ocorrência de perda de 
documentos na delegacia policial competente, e contatar 
imediatamente a Secretaria responsável pelo TSTU para 
a confecção da segunda via da carteira.

§ 3º - Até a entrega da segunda via, o usuário utilizará o 
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transporte com um documento de autorização provisória, 
que deverá ser devolvido no ato da entrega da definitiva.

§ 4º - Na hipótese de perda ou roubo da segunda via, a 
Secretaria não estará obrigada a fornecer uma terceira 
via, e o usuário, para continuar a utilizar o TSTU, deverá 
arcar com as despesas decorrentes da confecção da 
nova carteira, pagando a taxa estipulada pela Secretaria 
responsável, que não poderá ultrapassar o valor dos 
custos.

Art. 9º - Fica definido que o usuário poderá utilizar o 
transporte pelo período correspondente ao tempo regular 
necessário para a conclusão do curso.

§ 1º - Após esse período, é proibida a continuidade da 
concessão do benefício ao usuário, sob pena de 
responsabilização do agente público que o autorize.

§2º - Em caso de trancamento do curso, o prazo em que 
se der o trancamento não será computado para efeito da 
verificação do período limite previsto neste artigo, ficando 
o reingresso do estudante no programa condicionado à 
disponibilidade de vagas.

TÍTULO III
DAS CONDUTAS VEDADAS, DAS SANÇÕES E 

FORMAS DE APLICAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS CONDUTAS VEDADAS

Art. 10 – Ficam expressamente vedadas as seguintes 
condutas:

I – recusar-se a apresentar a carteira de identificação, 
quando solicitado pelo motorista responsável pelo 
horário;

II – comporta-se de maneira inconveniente, promovendo 
algazarras, tom de voz exacerbado, uso de instrumentos 
musicais, uso de aparelhos sonoros coletivos, gestos e 
conduta de caráter obsceno, ou quaisquer condutas que 
impliquem na perturbação do ambiente, tirando a 
tranquilidade dos demais usuários;

III – desacatar o motorista responsável no exercício de 
suas funções;

IV – utilizar, no interior do veículo, armas de qualquer tipo, 
bebidas alcoólicas, cigarros e similares, entorpecentes e 
drogas em geral;

Parágrafo Único: os infratores ficarão sujeitos à perda 
do benefício, independente de outras penas previstas em 
lei.

CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES E FORMA DE APLICAÇÃO

Art. 11 – Aos que incorrerem nas infrações referidas no 
artigo anterior caberá:

I – à conduta descrita no art. 10, inciso I;

a) advertência escrita;
b) suspensão automática por quatro viagens 
consecutivas:

II – à conduta descrita no art. 10, inciso II;
a) advertência escrita, na primeira ocorrência;
b) no caso de reincidência, suspensão por quatro viagens 
consecutivas;
c) exclusão do programa, em nova reincidência, até o 
próximo período de recadastramento;

III – à conduta descrita no art. 10, inciso III;
a) suspensão por duas viagens consecutivas;
b) no caso de reincidência, exclusão do programa até o 
próximo período de recadastramento.

IV – à conduta descrita no art. 10, inciso IV: 
a) exclusão automática e permanente do programa.

Parágrafo único – No caso das punições descritas nos 
incisos II e III deste artigo, em que houver qualquer 
exclusão do usuário, seu retorno ao programa por 
ocasião do recadastramento estará sujeito à avaliação 
da Secretaria concedente, pelos critérios estabelecidos 
previamente em portaria.

Art. 12 – No caso do usuário incorrer nas condutas 
previstas no art. 10, o motorista responsável pelo roteiro 
deverá, obrigatoriamente, entregar um relatório ao setor 
do TSTU na Secretaria responsável, que convocará o 
aluno para aplicar a sanção correspondente à infração 
cometida, garantindo a ampla defesa.

Art. 13 – Em caso de atos de vandalismo para com os 
veículos utilizados no programa por parte dos usuários, 
as responsabilidades serão apuradas em processo 
administrativo e, identificados os responsáveis, o caso 
será encaminhado à Procuradoria Geral do Município, 
que providenciará a medida judicial cabível para que o 
usuário ou seu representante legal responda por lesar os 
cofres públicos, através de ação regressiva dos custos 
expedidos pelo Município, bem como as ações 
competentes e correlatas.

Parágrafo único – Além das medidas expostas no caput 
deste artigo, os responsáveis serão imediatamente 
excluídos do programa pela Secretaria concedente, de 
forma permanente.

Art. 14 – Em caso de abuso de autoridade por parte dos 
motoristas ou qualquer funcionário vinculado ao 
programa, serão adotadas as devidas medidas 
administrativas, para que este responda de acordo com a 
gravidade do abuso.

TÍTULO IV
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E DEMAIS 

DISPOSIÇÕES

CAPÍTULO I
DOS ITINERÁRIOS

Art. 15 – A elaboração dos itinerários é de 
responsabilidade da Secretaria competente, devendo 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
22 de Dezembro de 2017 - Ano XV

Nº 834 - Pagina. 05 de 13



esta levar em conta para a definição dos mesmos o 
levantamento de demanda que deverá ser realizado 
antes de cada exercício, que apurará o número 
atualizado de usuários, podendo contar com aumento ou 
redução de roteiros.

Parágrafo Único – Os roteiros do TSTU serão elaborados 
de forma a alcançar, nas cidades de destino, mais de uma 
instituição de ensino simultaneamente, objetivando 
utilizar a capacidade plena de lotação dos veículos.  

Art. 16 – O número de usuários nos veículos não poderá 
ultrapassar o número de assentos, salvo em caso de 
força maior, ou situação emergencial, quando deverá 
respeitar o máximo permitido pela legislação que rege o 
tipo de transporte, seja ele municipal ou intermunicipal.

Art. 17 – Os usuários deverão respeitar os pontos pré-
definidos para embarque e desembarque, ficando 
expressamente proibido que estes se realizem fora dos 
pontos prev iamente f ixados,  sob pena de 
responsabilização do fiscal ou do motorista do veículo, 
quando for o caso.

CAPÍTULO II

DAS CONTRATADAS E SUA RESPONSABILIDADE

Art. 18 – Os motoristas disponibilizados pelas 
contratadas para a condução dos veículos do programa 
devem seguir as orientações da Secretaria responsável 
pela disponibilidade do serviço, assegurando a boa 
qualidade da operação do programa. 

Parágrafo único – Em caso de descumprimento do 
disposto neste artigo, tanto por negligência da 
contratada, quanto por incapacidade do motorista, a 
contratada ficará sujeita às sanções previstas no 
contrato.

Art. 19 – Os veículos disponibilizados para o serviço do 
TSTU deverão atender aos requisitos estabelecidos 
pelas autoridades fiscalizadoras do transporte municipal 
ou intermunicipal de passageiros, conforme o caso, e 
disporem de seguro para os passageiros.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 – Ficam excluídos do acesso ao benefício do 
programa TSTU, todos os estudantes que não se 
enquadrem na descrição dos beneficiários que consta no 
Título I deste Decreto. Portanto, não estão contemplados 
com o benefício os que cursam o nível médio com curso 
técnico integrado, mesmo que seja em instituição 
pública.

Art. 21 – Qualquer solicitação ou reclamação dos 
usuários deve ser apresentada na forma escrita, ao setor 
responsável pelo TSTU na Secretaria competente, para 
que os fatos sejam apurados e tomadas as providências 
cabíveis.

Art. 22 – Não concordando o usuário com as sanções 
aplicadas, previstas em qualquer dos artigos anteriores, 
poderá recorrer ao gabinete do Secretário para uma 
revisão da decisão, ou manutenção da mesma, no prazo 
de 48 (quarente e oito) horas, a partir da comunicação 
oficial da punição.

Art. 23 – Todos os usuários ou seus representantes 
legais deverão assinar o Termo de Ciência e 
Responsabilidade deste Regulamento, para que todos 
os efeitos nele descritos.

Art. 24 – Os casos omissos neste Regulamento ou suas 
obscuridades deverão ser dirimidos pela Secretaria 
competente, que, identificando a necessidade, poderá 
editar portaria acrescentando o que for de proveito a este 
Regulamento.

Parágrafo único – Caso a omissão ou obscuridade 
decorra de um caso de grande complexidade, deverá ser 
encaminhada ao gabinete do Chefe do Executivo uma 
proposta de resolução, para fins de adequação deste 
Regulamento, pelo meio cabível.

DECRETO DE 09 DE OUTUBRO 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. 
2471/2017. 

RESOLVE
 

Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) MARCOS VIEIRA CASSA, cadastro: 9997, 
na função de ODONTOLOGO  20 HS, da Estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, de 20 para 40 horas 
semanais, a partir da data da publicação deste Decreto.

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

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
    SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
  SECRETÁRIO DA SAÚDE

DECRETO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
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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. 
1261/2017 

RESOLVE
 

Conceder a Extensão de Jornada de Trabalho para o(a) 
servidor(a) REGINA MARIA BANDEIRA RIBEIRO, 
cadastro: 3088, na função de AUXILIAR TECNICO, da 
Estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, de 30 para 40 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
  SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº.201/ 2017
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

“Transferência de Licença Ambiental a 
Portaria de nº. 120/2016, de 19 de outubro 
de 2016,  re ferente ao Processo 
Administrativo Nº 00307/2016 de 29 de 
janeiro de 2016, na forma que indica”. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal 
nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 
de janeiro de 2007, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução 
CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta no 

oProcesso Administrativo n . 03271.22.09.871.2017 de 29 
de dezembro de 2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Transferência de Licença Ambiental a Portaria de 
nº. 120/2016 de 19 de outubro de 2016, referente ao 

oProcesso Administrativo n . 00307.22.09.461/2016.

Parágrafo único – Onde se lê: “Art. 1.º - Conceder 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, [...] à 
MAGALHÃES COMERCIAL DE DERIVADOS DE 
PETROLEO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o nº 04.741.011/0001-83, com endereço na Avenida Rio 
Camaçari, s/n°, Camaçari de Dentro, Camaçari/BA, para 
o funcionamento da atividade de Comércio Varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
incluindo troca de óleo e lavagem de veículos, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
no volume de 90,00m³, exceto gás  natural veicular 
(GNV), inserido na poligonal da Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON.8, Macrozona CA-ZU.1.[...]”

Leia-se: “ “Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, [...] ao SOBRAL E FILHOS 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS., inscrita no CNPJ sob 
o nº 11.322.064/0009-82, com endereço na Avenida 
Camaçari, s/nºCamaçari de Dentro, Camaçari/BA, para o 
funcionamento da atividade de Comércio Varejista de 
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 
incluindo troca de óleo e lavagem de veículos, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 
no volume de 90,00m³, exceto gás  natural veicular 
(GNV), inserido na poligonal da Zona de Ocupação 
Consolidada - ZOCON.8, Macrozona CA-ZU.1.[...]”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO CMAS Nº 22, DE 11 DE 
DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o processo eleitoral da 
representação Da Sociedade Civil no 
Conselho Municipal de    Assistência Social 
de Camaçari – CMAS  Gestão 2018/2020. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 

.
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pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

RESOLVE

Art. 1º Convocar eleição para a escolha dos 
representantes da Sociedade Civil que deverão integrar 
o Conselho Municipal de Assistência Social de Camaçari 
– CMAS, cujas normas são regidas pelo presente edital. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga as disposições em contrário.

Claudio Caires Meira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social

EDITAL 01/2017

EDITAL PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAMAÇARI-BA, 
PARA O BIÊNIO 2018-2020.

I – DA COMISSÃO ELEITORAL
1. A Comissão Eleitoral, designada por meio da 
Resolução do CMAS nº 20 de 08 de dezembro de 2017, é 
composta pelas Conselheiras abaixo e com apoio da 
Secretaria Executiva do CMAS: 
1.1. Representantes da Sociedade Civil: a) Mônica 
Evangelista dos Santos b) Dina Rosa Nunes Batista
1.2 Representantes do Governo: a) Ana Lúcia Ribeiro 
da Silva de Jesus b) Hosana de Souza Gonçalves
1.3. A Comissão Eleitoral coordenará o processo eletivo 
da representação da Sociedade Civil que deverá integrar 
o CMAS, correspondente ao período 2018-2020, 
conforme Regimento Interno do CMAS – Camaçari.
1.4. A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições, 
entre outras: 
a) Analisar a documentação de habilitação dos eleitores e 
candidatos; 
b) Habilitar os eleitores e candidatos, de acordo com as 
condições previstas neste Edital; 
c) Divulgar os eleitores e candidatos habilitados e não 
habilitados ao processo de eleição; 
d) Analisar recursos dirigidos ao presidente da Comissão 
Eleitoral. 

II – DO PROCESSO ELEITORAL 
2. A eleição dos representantes da Sociedade Civil que 
deverão integrar o Conselho Municipal da Assistência 
Social – CMAS de Camaçari, será realizada conforme 
calendário (Anexo VII), das 09h00 às 16h00, no CMAS, 
Rua Goiás, 79, Edifício Abrantes, Térreo, Camaçari - 
Bahia. 
2.1. O processo eleitoral realizar-se-á da seguinte forma: 
2.1.1 A entrega de documentação para inscrição como 
eleitor ou candidato pode ser feita pessoalmente ou por 
meio de representante legal ou portador, diretamente na 
sede do CMAS, no horário das 09h00 às 16h00, em dias 
úteis, conforme calendário previsto neste Edital. 
2.1.2 A inscrição será deferida ou indeferida após análise 

pela Comissão Eleitoral e será publicada no Mural do 
CMAS e no DOM, conforme calendário previsto neste 
Edital. 
2.1.3. Participarão do processo eleitoral, os usuários e/ou 
organizações de usuários, as entidades e organizações 
de Assistência Social e as entidades e organizações de 
trabalhadores do SUAS inscritos e habilitados, na forma 
prevista neste Edital. 
2.1.4. As eleições destinam-se à escolha de seis 
representantes da sociedade civil, sendo dois 
representantes do segmento de usuários e/ou 
organizações de usuários, dois representantes do 
segmento de entidades e organizações de Assistência 
Social, dois representantes do segmento de entidades e 
organizações de trabalhadores do setor, bem como de 
seus respectivos suplentes. 
2.2. Os representantes da sociedade civil são assim 
representados no CMAS: 
2.2.1 – SEGMENTO DE USUÁRIOS - pessoas físicas 
e/ou organizações de usuários que representem os 
beneficiários e usuários abrangidos pela Lei Federal nº 
8.742/1993, de acordo com a Resolução CNAS nº 24, de 
16 de fevereiro de 2006. 
2 . 2 . 2  –  S E G M E N T O  D E  E N T I D A D E  E  
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
pessoas jurídicas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento assistencial e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742/1993, 
bem como as que atuam na defesa e garantia dos seus 
direitos, assim definidos na forma da Lei e do 
regulamento do CNAS, e que estejam inscritos 
devidamente no Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS. 
2.2.3 – SEGMENTO DE ENTIDADE E ORGANIZAÇÃO 
DE TRABALHADORES DO SUAS - organização de 
trabalhadores do setor como, associações de 
trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, 
centrais sindicais, conselhos federais de profissões 
regulamentadas que organizam, defendem e 
representam os interesses dos trabalhadores que atuam 
institucionalmente na política de assistência social, 
conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência 
Social, na Política Nacional de Assistência Social e no 
Sistema Único da Assistência Social, definidas pela 
NOB/RH/2006,Resolução CNAS nº 17/2011 e Resolução 
CNAS nº 06/2015. 

III– DA HABILITAÇÃO DOS ELEITORES E DOS 
CANDIDATOS: 
3. Para habilitação, os participantes da Assembleia de 
Eleição deverão comprovar a vinculação a um dos 
segmentos da Política de Assistência Social conforme 
item 2.2 deste Edital e atender aos seguintes requisitos: 

ELEITORES:
SEGMENTO DE USUÁRIOS: 
3.1 – Usuários: Deverá preencher ficha de inscrição 
(Anexo I) e anexar a seguinte documentação: Cópia do 
documento oficial de identificação pessoal com foto; 
Comprovante de domicílio no município de Camaçari; 
Cópia do cartão de frequência ou declaração da 
entidade/gerente do serviço de Assistência Social ou 
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outro documento que comprove a condição de usuário de 
serviços da área da assistência social no município de 
Camaçari ou ainda a condição de beneficiário dos 
Programas de Transferência de Renda no município. 
3.1.1. Organização de Usuários: Deverão preencher 
ficha de inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte 
documentação: Comprovar atuação no município; Cópia 
do documento oficial de identificação pessoal com foto do 
r e p r e s e n t a n t e  i n d i c a d o ;  D e c l a r a ç ã o  d e  
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3.2 SEGMENTO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Deverão preencher ficha de 
inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte documentação: 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3 . 3 .  S E G M E N TO  D E  O R G A N I Z A Ç Ã O  D E  
TRABALHADORES: Deverão preencher ficha de 
inscrição (Anexo II) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da entidade, indicando seu representante 
com direito a voz e voto (Anexo VI); Cópia do documento 
oficial de identificação pessoal com foto do representante 
indicado; Declaração de representatividade e atividade 
no segmento, de acordo com as categorias definidas pela 
NOB/SUAS/ RH/2006, Resolução CNAS nº 17/2011 e 
Resolução CNAS nº 06/2015 (Anexo V); Cópia do cartão 
de CNPJ; Comprovar a inscrição e manutenção da 
inscrição da organização social no CMAS.

CANDIDATOS 
3.4. SEGMENTO DOS USUÁRIOS: 
3.4.1. Usuários: Preencher ficha de inscrição (Anexo III) 
e anexar a seguinte documentação: Cópia do documento 
oficial de identificação pessoal com foto; Comprovante 
de domicílio no município; Cópia do cartão de frequência 
ou declaração da entidade/gerente do serviço de 
Assistência Social ou outro documento que comprove a 
condição de usuário de serviços da área da assistência 
social no município ou ainda a condição de beneficiário 
dos Programas de Transferência de Renda no município.
3.4.2. Organizações de Usuários: Preencher ficha de 
inscrição (Anexo III) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da organização,  indicando seu 
representante, bem como sua condição de representante 
da respectiva organização no Conselho (Anexo VI); 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento (Anexo V); 
Cópia do cartão de CNPJ . Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.

3 . 5 .  S E G M E N T O  D A S  E N T I D A D E S  E  
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL: 

 

;  

Preencher ficha de inscrição (Anexo IV) e anexar a 
seguinte documentação Declaração da entidade, 
indicando seu representante, bem como sua condição de 
representante da respectiva entidade no Conselho 
(Anexo VI); Cópia do documento oficial de identificação 
pessoal com foto do representante indicado; Declaração 
de representatividade e atividade no segmento (Anexo 
V); Cópia do cartão de CNPJ; Comprovar a inscrição e 
manutenção da inscrição da organização social no 
CMAS.
3 . 6 .  S E G M E N TO  D E  O R G A N I Z A Ç Ã O  D E  
TRABALHADORES: Preencher ficha de inscrição 
(Anexo IV) e anexar a seguinte documentação: 
Declaração da organização,  indicando seu 
representante, bem como sua condição de representante 
da respectiva organização no Conselho (Anexo VI); 
Cópia do documento oficial de identificação pessoal com 
foto do representante indicado; Declaração de 
representatividade e atividade no segmento, de acordo 
com as categorias definidas pela NOB/SUAS/ RH/2006, 
Resolução CNAS nº 17/2011 e Resolução CNAS nº 
06/2015 (Anexo V); Cópia do cartão de CNPJ; 
Comprovar a inscrição e manutenção da inscrição da 
organização social no CMAS.

IV – DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO 
4. A Assembleia de Eleição será realizada conforme 
calendário (Anexo VII), das 09h00 às 16h00, sob 
coordenação do CMAS, da Comissão Eleitoral e do 
Ministério Público. O local será na sede do CMAS, Rua 
Goiás, 79, Edifício Abrantes, Térreo, Centro, Camaçari – 
Bahia. 
4.1. Na Assembleia de Eleição, os habilitados elegerão 
os seis representantes da sociedade civil e seus 
respectivos suplentes, conforme classificação por 
número de votos, que deverão integrar o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS. 
4.2. A Assembleia de Eleição terá dois momentos com as 
seguintes atribuições: 
4.2.1 Instalação da Assembleia pelo Presidente do 
CMAS para: 
a) apresentação dos candidatos habilitados pela 
Comissão Eleitoral; 
b) abertura para composição da Mesa Coordenadora dos 
trabalhos do dia, composta pela Comissão Eleitoral; 
c) escolha dentre os membros da Mesa Coordenadora, 
de um membro que assumirá a Presidência. 
4.2.2. Composta a Mesa Coordenadora, a Presidência 
do CMAS passará a esta, a direção dos trabalhos para 
que se proceda à: 
a) leitura da ordem do dia, elaborada pela Comissão 
Eleitoral e aprovada previamente pelo CMAS; 
b) votação; 
c) apuração; 
d) leitura e aprovação da ata. 
4.3. Cada eleitor habilitado dos respectivos segmentos 
terá direito a votar em até dois candidatos por segmento 
numa única cédula eleitoral. 
4.4. Serão considerados eleitos:
4.4.1. Como Titulares: os 02 (dois) primeiros candidatos 
mais votados em cada segmento de representação, a 
saber: usuários e/ou organizações de usuários, 
entidades e organizações de assistência social, 
organizações de trabalhadores do SUAS. 
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4.4.2. Como Suplentes: os 02 (dois) candidatos mais 
votados após os titulares no mesmo segmento de 
representação, subsequentemente. 
4.4.3. Em caso de empate, adotar-se-á o critério de maior 
idade. 
4.4.4. Terminada a eleição e a apuração, lavrar-se-á a ata 
com o resultado da eleição, que será encaminhada à 
Comissão Eleitoral, que por sua vez a encaminhará ao 
CMAS, para publicação no DOM. 
4.4.5. Em caso de desistência do candidato eleito, no 
período que antecede a posse, e que representa a 
organização de usuário, organização de trabalhadores 
ou organização de assistência social a vaga será 
assumida pela suplência eleita em ordem de votação.

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5. Nos termos da Legislação pertinente, o CMAS oficiará 
previamente o Ministério Público do Estado da Bahia, 
informando sobre todo o processo eleitoral para 
acompanhamento e fiscalização do pleito, em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº. 8.742/1993, 
alterada pela Lei nº 12.345/2011, a Lei Municipal nº 
355/96 e Alterada pela Lei nº. 857/2008 e no artigo 4º, 
inciso II do Regimento Interno do CMAS. 
5.1. Os casos omissos no presente Edital e recursos 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observada, no 
que couber, a legislação eleitoral, podendo, a critério da 
Comissão Eleitoral, ouvir a Assessoria Jurídica da 
SEDES e o Ministério Público Estadual a qualquer 
momento.

Claudio Caires Meira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS – CAMAÇARI 2017

(Para Usuários)

Senhor Presidente do CMAS,

Eu,_________________________________________, 
portador (a) do CPF n.º ________________________, 
RG n.º_______________________ venho REQUERER 
a Vossa Senhoria, com base no edital para o Processo de 
Eleição do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari – CMAS, a habilitação como eleitor  do 
segmento de usuários da assistência social.

INFORMAÇÕES:

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A ELEITOR

____________________________________________
(assinatura)

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 
A ELEITOR

____________________________________________
(assinatura do(a) Presidente ou seu Representante 

legal)

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A 
CANDIDATO 

ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 
CMAS 2017 

(Para Entidades  e Organizações de Assistência 
Social e/ou que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 
Trabalhadores do SUAS)

Senhor Presidente do CMAS,

Eu,_________________________________________
______, representante legal da Instituição abaixo 
qualificada, portador (a) do CPF n.º_______________, 
RG n.º_______________________ venho REQUERER 
a Vossa Senhoria, com base no edital para o Processo 
de Eleição para o Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari, habilitação como eleitor conforme 
abaixo assinalado:

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO:

(*) Segmento:   
(     )   Organização de Usuários de Assistência Social
(     )  Entidade e Organizações de Assistência Social 
e/ou   Entidades que desenvolvam Programas, 
Projetos, Serviços e Benefícios Socioassistenciais. 
(     ) Organização dos Trabalhadores do Setor

*Campos com preenchimento obrigatório e deve ser 
assinalada apenas uma alternativa na identificação 
da condição e segmento. 

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS 2017 

(Para Usuários) 
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Senhora Presidente do CMAS,

Eu,_________________________________, portador 
(a) do CPF n.º ____________________________, RG 
n.º________________________ venho REQUERER a 
Vossa Senhoria, com base no edital para o Processo de 
Eleição do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari, a habilitação como candidato-eleitor do 
segmento de usuários da assistência social.

INFORMAÇÕES:

____________________________________________
(assinatura)

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO A CANDIDATO

ANEXO IV
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO ELEITORAL 

CMAS 2017

(Para Entidades e Organizações de Assistência 
Social e/ou  ou que desenvolvam Programas, 

Projetos, Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 

Trabalhadores do Setor)

Senhora Presidente do CMAS,

Eu,______________________________________, 
representante legal da Instituição abaixo qualificada, 
portador(a) do CPF n.º________________________, 
RG n.º_____________________ venho REQUERER a 
Vossa Senhoria, com base no edital para o Processo de 
Eleição do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari, a habilitação como candidato- eleitor  
conforme abaixo assinalado:

INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO:

 Segmento:   
(     )   Organização de Usuários de Assistência Social 
(     ) Entidade e Organizações de Assistência Social e/ou 
Programas, Projetos, Serviços e Benefícios                                            
Socioassistenciais.
(     ) Organização dos Trabalhadores do Setor

*Campos com preenchimento obrigatório e deve ser 
assinalada apenas uma alternativa na identificação 
da condição e segmento. 

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a 
.....(nome da instituição), com sede.........(endereço), 
Estado....., inscrita no CNPJ nº ..........................., está 
em pleno e regular funcionamento, desde ... (data de 
fundação), cumprindo suas finalidades estatutárias, 
sendo a sua diretoria atual, com mandato de ........a .......
Declaro ainda que a Entidade/Organização atua no 
segmento de ......................................

Camaçari,...................de 2017

____________________________________________
(assinatura do (a) presidente ou representante legal da 

instituição)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO CANDIDATO-ELEITOR
(Para Entidades e Organizações de Assistência 
Social e/ou que desenvolvam Programas, Projetos, 
Serviços e Benefícios Socioassistenciais, 
Organizações de Usuários e Organizações de 
Trabalhadores do Setor)

____________________________________________
(assinatura do (a) Presidente ou seu 

Representante legal)
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Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a 
(o).....(nome do representante), portador do CPF nº 
........................... e RG nº..........................................., 
está autorizada (o) para  representar  a.........(nome da 
Instituição),  exclusivamente,  perante  o Conselho 
Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS, na 
Assembleia de Eleição na Condição de Candidato-
Eleitor como Representante do Segmento: (     ) 
Organização de Usuários; (     ) Entidades e 
organizações de Assistência Social e/ou desenvolvam 
Programas, Projetos, Serviços e Benefícios 
Socioassistenciais ; (     ) Organização dos 
Trabalhadores do SUAS, conforme Edital para o 
Processo de Eleição do CMAS de Camaçari, podendo, 
inclusive, assinar o registro de presença, exercer o direito 
a voz, voto, ser votado, apresentar manifestações, 
registrar ocorrências, enfim, podendo praticar todos os 
atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
mandato.               

Camaçari,  ....  de .................de 2017

ANEXO VII

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL CMAS – 
Gestão 2018-2020

RESOLUÇÃO Nº 24, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante 
legal)

                      

D i spõe  sob re  a  r e t i f i cação  dos  
Demonstrat ivos De movimentação 
financeira de 2013 a 2016  Enviados ao 
Ministério de Desenvolvimento Social – 
MDS.     

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei 
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal 
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela  Lei nº 
857 de 17 de janeiro de 2008.

A Vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Camaçari – Bahia, com base na deliberação da 
Plenária na centésima nonagésima - 190ª Reunião 
Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2017, na sala 
de reuniões dos Conselhos, situada na Rua Goiás, s/n, 
térreo Edifício Abrantes, Centro – Camaçari.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a retificação dos Demonstrativos de 
Movimentação  Financeira de 2013 a 2016 enviados ao 
Ministério de Desenvolvimento Social – MDS.   

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

Cláudio Caires Meira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0350/2014. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA ZULMIRA ALVES SENA - ME. 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 0350/2014, DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir 
de 02 de janeiro de 2018, passará a viger até 02 de janeiro de 
2019. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado 
na Cláusula anterior. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
05/12/2017.ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF.: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO DO CONTRATO 0112/2017

FORNECEDOR: RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI-
ME

OBJETIVO: Destina-se a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeição pronta e kit lanche 
para as atividades desenvolvidas através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
22 de Dezembro de 2017 - Ano XV
Nº 834 - Pagina. 12 de 13



ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito 

TERMO DE APOSTILAMENTO

REF.: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO DO CONTRATO 0110/2017

FORNECEDOR: GLAUDSON JOSE MASCARENHAS 
DOS SANTOS

OBJETIVO: Destina-se a contratação de empresa 
especializada na produção de eventos (Buffet e 
decoração) para os diversos eventos e produções 
desenvolvidos na Secretaria de Desenvolvimento Social 
no Município de Camaçari.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito 

SEGUNDO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº 0112/2017

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0322.11.07.611.2017)

 
O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, representado neste 
ato pelo Prefeito ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA, no uso de suas atribuições, RE-RATIFICA o 
elemento de despesa do Contrato de nº 0112/2017, 
Pregão Presencial, nº 034/2017, com a empresa RED 
ANGUS CHURRASCARIA EIRELI-ME, CNPJ 
03.795.071/0009-73, cujo o objeto é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de refeição 
pronta e kit lanche para as atividades desenvolvidas 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania

Onde se lê:

Camaçari, 27 de novembro de 2017

Leia-se:

Camaçari, 07 de Dezembro de 2017

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato.

Camaçari, 21 de Dezembro de 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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