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DECRETO Nº. 7151/2019
DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

Institui Grupo Técnico para análise, 
validação e acompanhamento aos 
estudos relativos ao Projeto de Parceria 
Público-Privada para o Projeto do 
Sistema de Iluminação Pública do 
Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo art. 278 da Lei nº. 1039/2009, com as 
alterações da Lei nº. 1.394/2014, e art. 94, inciso VII, Lei 
Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituído Grupo Técnico – GT para análise, 
revisão e validação dos estudos de modelagem técnica, 
econômico-financeira, socioambiental e jurídica 
referente ao desenvolvimento, implantação, operação e 
manutenção do Sistema de Iluminação Pública, objeto do 
Chamamento Público nº 01/2018.

Art. 2º O GT será composto pelos seguintes 
representantes:
I – Alana Gonzales Tinoco - Secretaria de Governo – 
SEGOV;
II – Alberto Luiz Vasconcelos Vidal - Secretaria da 
Fazenda – SEFAZ;
III – André Luiz Oliveira dos Anjos - Secretaria de 
Administração – SECAD;
IV- Carol Strauch de Souza - Procuradoria Geral; 
V- Elias Campos dos Santos, Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP.
Parágrafo Único: A Coordenação do Grupo Técnico 
será exercida pela representante da Secretaria de 
Governo – SEGOV.
Art. 3º São atribuições do Grupo Técnico – GT:
I – Analisar os estudos de modelagem técnica, 
econômico-financeira e jurídica referentes ao 
desenvolvimento, implantação, operação e manutenção 
do Sistema de Iluminação Pública do Município;
II - Apresentar relatório técnico de análise dos estudos, 
com recomendações e sugestões visando seu 
aprimoramento;
III – Detalhar ações necessárias à execução do 
Cronograma estabelecido pela Caixa Econômica 
Federal;

IV – Realizar outras ações, atividades e trabalhos com 
vistas a subsidiar tecnicamente a decisão do Conselho 
Gestor quanto à PPP de Iluminação Pública;
V – Recepcionar, avaliar e manifestar-se sobre os 
produtos parciais e finais elaborados pela consultoria 
contratada, em apoio à tomada de decisão do Conselho 
Gestor;
VI – Participar das reuniões semanais convocadas pela 
Caixa Econômica Federal;
VII – Fornecer dados, informações e esclarecimentos 
solicitados no prazo estabelecido no Cronograma;
VIII – Tratar todos os dados relativos ao projeto com o 
sigilo e o zelo necessários, mantendo-os atualizados.
Art. 4º O Grupo Técnico, para desenvolvimento de suas 
atividades, contará com o apoio técnico-administrativo 
dos órgãos que o integram e poderá convidar, em 
situações que exijam informações específicas, 
representantes de instituição e órgãos públicos, bem 
como integrantes de conselhos e da sociedade civil 
organizada, de acordo com a necessidade e a tipificação 
das ações em desenvolvimento.

Art.5º A participação nas atividades do Grupo Técnico é 
considerada serviço público relevante e não enseja 
qualquer tio de remuneração.

Art. 6º Este Decreto entre em vigor na data de sua 
publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº. 7152/2019
DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

A T R I B U I  F U N Ç Õ E S  P A R A  A  
C O O R D E N A Ç Ã O  G E R A L  D A S  
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E 
CONCESSÕES DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – BAHIA.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são 
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conferidas pelo art. 278 da Lei nº. 1039/2009, com as 
alterações da Lei nº. 1.394/2014, e art. 94, inciso VII, Lei 
Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º À servidora designada pelo Secretário Municipal 
de Governo, para exercer a coordenação geral das 
Parcerias Público-Privadas e Concessões do Município 
de Camaçari, escolhida pelo critério da formação 
acadêmica e perfil profissional, são atribuídas as 
seguintes funções:

I - assessorar o Secretário no gerenciamento dos 

projetos de parcerias público-privadas e concessões;

II - garantir o alinhamento dos projetos de parcerias 

público-privadas à estratégia de governo;

III - coordenar as parcerias efetivadas para a 

implementação de projetos de parcerias público-privadas 

e concessões;

IV - executar a gestão do Programa de Parcerias Público-

Privadas da Prefeitura de Camaçari;

V - fornecer subsídio técnico e prestar assessoria ao 

Conselho Gestor;

VI - articular junto aos órgãos e entidades federais, 

estaduais e distritais, bem como a organismos 

internacionais, o aperfeiçoamento técnico e operacional 

da política de parcerias público-privadas da Prefeitura de 

Camaçari;

VII - prestar suporte técnico aos órgãos e entidades da 

Prefeitura de Camaçari na estruturação de Projetos de 

Parcerias Público-Privadas e concessões aprovadas 

pelo Conselho Gestor;

VIII - divulgar os conceitos e metodologias próprios dos 

projetos e contratos de parcerias público-privadas e 

concessões, apoiando a criação de Unidades Setoriais;

IX - produzir e registrar informações sobre os projetos de 

parcerias público-privadas e concessões em 

conformidade com a sistemática adotada na gestão 

estratégica do governo;

X - executar e coordenar a realização de consultas, 

audiências públicas e seus respectivos procedimentos 

licitatórios referentes aos projetos de parcerias público-

privadas e concessões;

XI - desenvolver outras atividades que lhe forem 

conferidas ou delegadas.

Art. 2º Fica neste ato designado para cumprir as 

atribuições previstas no Art. 1º deste Decreto, a 

funcionária ALANA GONZALES TINOCO, ocupante do 

cargo Assessoria Especial I,  inscrita na matrícula de nº 

830292.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE SETEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº 7153/2019
DE 12 DE SETEMBRO DE 2019

Declara de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação, a área da ZEIS da Bacia do 
Rio Camaçari, descrita no Decreto nº 
5003/2011, de 19 de julho de 2011, 
substituindo o Decreto n. 5004/2011, para 
todos os fins de direito.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO que o Programa Municipal de 
Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari se 
insere dentro das ações de Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC e tem como principal foco a 
recuperação e revitalização dos rios que percorrem a 
área urbana, prevendo ações de desocupação das Áreas 
de Preservação Permanente – APP, reurbanização das 
margens, melhoria dos sistemas viários e de mobilidade 
urbana, instalações de unidades hidráulico-sanitárias, 
recuperação e revitalização dos leitos do Rio Camaçari e 
seus afluentes, buscando a melhoria da qualidade de 
vida da população local e conservação do meio ambiente.

CONSIDERANDO que, em 31/08/2011, foi assinado o 
Termo de Compromisso nº 0350977-09/2011, junto ao 
Ministério das Cidades, no valor total de R$ 
143.858.900,00 (cento e quarenta e três milhões 
oitocentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais) de 
investimentos da União Federal, para fins de implantação 
do referido Programa.

CONSIDERANDO que naquela oportunidade diversos 
trechos de intervenção estavam irregularmente 
ocupados por famílias de baixa renda, o que poderia 
comprometer a execução das obras, levando o Município 
a promover o reassentamento dessas famílias para as 
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha 
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