






   

MARIANA DA SILVA RIBEIRO                          46140-2013 P001662187     ADVERTÊNCIA

MATHEUS TAUNAN SILVA BOMFIM                       51668-2013 P001777495     ADVERTÊNCIA

NEUMARIO JORGE DOS SANTOS                         34421-2013 R002298918     ADVERTÊNCIA

PRISCILA ALMEIDA JEZLER GARRIDO                   38474-2013 R002300420     ADVERTÊNCIA

RAIMUNDO MELO DE ALBUQUERQUE                      33696-2013 R002299332     ADVERTÊNCIA

RINALDO CARLOS JOAO DE SOBRAL                     33480-2013 R002299970     ADVERTÊNCIA
ROGERIO SILVEIRA DE SOUZA                         52403-2013 R002361478     ADVERTÊNCIA

ROQUE FERNANDO BARBOSA LIMA                       34424-2013 R002289226     ADVERTÊNCIA

SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO                      52442-2013 R002348199     ADVERTÊNCIA

SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO                      52445-2013 R002347200     ADVERTÊNCIA

TAINAN DA SILVA LIMA                              38631-2013 R002306169     ADVERTÊNCIA

TANIA COSTA DE DEUS SANTOS                        55439-2013 R002358373     ADVERTÊNCIA

Salvador, Quarta-feira, 27 de Novembro de 2013



Superintendente Executivo



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Instituir Comissão Setorial de Avaliação Especial de Desempenho, com base no artigo 9º, inciso 
II, do Decreto nº 21.749/2011, a qual será composta pelos servidores abaixo relacionados:

TITULARES:

SUPLENTES:

Mariluza Santana de Queiroz Assis, matrícula 19.122.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Designar a partir de 01/12/2013, a servidora SIMONE JESUS DOS SANTOS REY, matrícula n.º 
813.792, para responder pelo Cargo em Comissão de SECRETÁRIA DE GABINETE, grau 51, 
vinculada ao Gabinete, em substituição temporária, por motivo de férias da titular VALQUÍRIA 
SANTANA OLIVEIRA, matrícula 813.572, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Designar a partir de 01/12/2013, a servidora CLAÚDIA AUXILIADORA DO SACRAMENTO 
ALMEIDA, matrícula n.º 812.045, para responder pelo Cargo Comissionado de COORDENADOR, 
grau 54, da Coordenadoria de Serviços Diversos - CSD, desta SEMOP, em substituição 
temporária, por motivo de férias da titular JANETE GARCIA DA SILVA, matrícula 813.095, pelo 
período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Designar a partir de 01/12/2013, o servidor LUIS ALBERTO JESUS SANTOS, matrícula n.º 

DE SETOR “B”, do Setor de Proteção à Estética da Cidade - SEPEC, da Coordenadoria de 
Serviços Diversos - CSD, desta SEMOP, em substituição temporária, por motivo de férias do 
titular ROBERTO VIEIRA GUERREIRO, matrícula 813.590, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Designar a partir de 01/12/2013, o servidor JOSÉ DERNEVAL DIAS, matrícula n.º 813.199, para 

Bens em Logradouros Públicos - SEABE, da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização 
de Atividades - CLF, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de férias do titular 
MARCOS LIMA DO NASCIMENTO, matrícula n.º 813.465, pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Designar a partir de 01/12/2013, o servidor GENÁRIO MASCARENHAS DE ALMEIDA JUNIOR, 

do Setor de Fiscalização de Atividades em Logradouros Públicos - SEFAL, da Coordenadoria de 
Licenciamento e Fiscalização de Atividades - CLF, desta SEMOP, em substituição temporária por 
motivo de férias do titular LUIS CLAUDIO FERREIRA MONTENEGRO, matrícula n.º 813.775, 
pelo período de 30 (trinta) dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



A SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no Art. 55, § 1º, da Lei Complementar n.º 01/91, 

RESOLVE:

Considerar designado desde 18/11/2013, o servidor JOSÉ RAYMUNDO DE SOUZA SANTOS, 

de CHEFE DE SETOR “B”, grau 63, do Setor de Apoio Operacional - SEAPO, da Coordenadoria 
de Defesa do Consumidor - CODECON, desta SEMOP, em substituição temporária por motivo de 
férias da titular LÍCIA CONCEIÇÃO GARCEZ, matrícula n.º 813.823, pelo período de 15 (quinze) 
dias.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ORDEM PÚBLICA, em 27 de novembro de 2013.



Secretária



     

    





           

, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso XI, Art.11, do 






 

RESOLVE:

Art. 1º - A exploração de atividades de comércio informal em logradouros públicos, através de 
equipamentos do tipo barraca tradicional, isopor, baianas de acarajé e comércio ambulante em 
geral, durante as Festas Populares 2013, dependerá de autorização da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública - SEMOP, através da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 
Atividades - CLF.

§ 1º - A autorização referida no  deste artigo será outorgada a título precário e intransferível, 
podendo ser cassada ou revogada a qualquer momento, a juízo exclusivo da Administração 
Municipal.

§ 2º - A validade da autorização será restrita ao período de cada festa, encerrando seus efeitos no 

§3º - As vagas disponíveis serão ocupadas por ordem de chegada dos interessados. 

§4º - O interessado em utilizar o equipamento do tipo “barraca tradicional” deverá aderir ao padrão 
estabelecido pela SEMOP. 

§5º - Os caminhões de compra de latinhas e carros de gelo, antes do licenciamento, deverão 
comparecer na CFM - Coordenadoria de Feiras e Mercados, localizada na rodovia BR-324, KM 
8,5, edifício da LIMPURB, no horário de 8:00 às 13:00h, para que o veículo seja medido e seja 

dos tributos devidos.

§6º - A autorização será concedida à pessoa física, vedando-se o licenciamento de mais de 01 
(um) equipamento por pessoa, ainda que para locais diversos, com exceção de carros de gelo 
e veículo destinados a compra de latinhas descartáveis, conforme equipamentos, atividades, 
dimensões e valores previstos a seguir:

PREÇO PÚBLICO PARA AMBULANTES - FESTAS POPULARES 2013









(Conceição, Reveillon, 
Santa Bárbara, Santa 
Luzia e Boa Viagem).




Carrinho Pipoca, sorvete, mingau 
e água de coco. R$29,50 1,20m x 0,80m

Tabuleiro

cigarros.

R$20,84 1,20m x 0,60m

Autorização especial 
(Banca de Chapa: 
lanche, impresso, 

chave, etc.)

Balcão simples para 
comércio de bebidas 
alcoólicas.

R$42,07
Limitando a 

área interna do 
equipamento.

Autorização especial 
(Boxes de Mercados 

Municipais)

Balcão simples para 
comércio de bebidas 
alcoólicas.

R$42,07
Limitando a 

área interna do 
equipamento.

Caixa de Isopor Cervejas, refrigerantes R$29,50 1,5m x 1,00m

Barraca Tradicional Alimentos e Bebidas R$65,26 3,00 m x 3,00 m

Veículos Especiais Alimentos e Bebidas R$74,27 Área interna do 
veículo

Trailer Alimentos e Bebidas R$74,27 Área interna do 
trailler

§ 7º - Os permissionários de bancas de chapa, localizadas no interior dos circuitos das Festas 
Populares 2013, deverão obter licença especial emitida pela SEMOP, através da Coordenadoria 
de Licenciamento e Fiscalização de Atividades - CLF, para comercialização de bebida alcoólica.

Art. 2º - As inscrições para o exercício de atividades de comércio informal em logradouro público, 
serão realizadas no Setor de Autorização para o Exercício de Atividades em Logradouros 
Públicos - SEALP/CLF, localizado na Rua 28 de Setembro, nº. 26, Baixa dos Sapateiros, no 
horário das 09:00h às 16:00h, obedecendo ao Calendário de Festas Populares 2013, para 

apresentação dos seguintes documentos:

I - Documento de Arrecadação Municipal - DAM, quitado (no caso de autorizatário e permissionários 

VI - Ficha de controle de veículos, emitida pela CFM (para carros de gelo e caminhões de 
recolhimento de latinha).

Art. 3º - Somente o próprio requerente que pegou a senha de atendimento poderá comparecer no 
dia marcado para o licenciamento.

§ 1º - Caso o portador da senha não possa comparecer ao local para o licenciamento, será aceita 

§ 2º - As senhas serão distribuídas no SEALP, por ordem de chegada, no momento do 

Art. 4º - Fica instituído o 
comércio informal, conforme tabela abaixo:

CRONOGRAMA
















SANTA 
BÁRBARA 04/12/2013 29/11/2013 03/12/2013 05/12/2013

CONCEIÇÃO 08/12/2013 03 A 06/12/2013 07/12/2013 09/12/2013

SANTA 
LUZIA 13/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 14/12/2013

RÉVEILLON 31/12/2013 16 A 20/12/2013 31/12/2013 01/01/2014

BOA VIAGEM 01/01/2014 16 A 20/12/2013 31/12/2013 02/01/2014

Art. 5º Os autorizados terão seus equipamentos apreendidos, caso ocupem os logradouros antes 
do prazo estipulado, bem como se não comprovar o pagamento, incorrendo na mesma sanção 
aqueles que instalarem equipamentos ou comercializarem sem a devida autorização.

Art. 6º - Os equipamentos de comércio informal utilizados pelos ambulantes, durante as Festas 
Populares, somente poderão ser instalados a partir do horário estabelecidos no cronograma, após 
a demarcação física das áreas e mediante comprovação do pagamento do DAM.

§1º Os encargos de instalações, montagem, manutenção e desmanche são de responsabilidade 
de cada autorizado, conforme determina o Art. 3º, §1º do Decreto 20.505, de 28 de dezembro 
de 2009. 

Art. 7º - É de responsabilidade exclusiva de cada autorizado requerer à concessionária de energia 
elétrica o respectivo fornecimento, arcando com todos os custos decorrentes.

Parágrafo único - A utilização irregular de energia elétrica pelo autorizado implicará na imediata 
revogação da autorização, retirada do equipamento do logradouro e apreensão da mercadoria, 
independente das demais cominações legais que se apliquem a tais práticas irregulares.

Art. 8º - Não será permitida a instalação de equipamentos fora dos locais demarcados e 

Autorização para o Exercício de Atividades em Logradouros Públicos - SEALP/CLF, durante o 
período de inscrição.

Art. 9º - O autorizado obriga-se a manter limpa a área ocupada pelo seu equipamento, 
acondicionando os detritos decorrentes do exercício da atividade em sacos plásticos, para a 
coleta da LIMPURB.

Art. 10 - O autorizado obriga-se a utilizar as instalações, equipamentos e utensílios apropriados 
para cada tipo de atividade e mantê-los em perfeito estado de conservação e limpeza, não sendo 
permitido reparo ou confecção durante os festejos.

Art. 11 - Não será permitida, em hipótese alguma, a comercialização de produtos em carros de 
mão, fogareiros, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente (licor, cravinho, 
príncipe maluco e outras), nem uso de embalagens reaproveitadas e/ou vasilhames de vidro, 

Art. 12 - É vedada a utilização de caixotes, tábuas, lonas ou qualquer outro meio destinado a 
ampliar o equipamento ou a sua área de instalação.

Art. 13 - As bebidas e alimentos deverão ser servidos em copos, pratos, talheres e canudos 
descartáveis, não sendo permitido o uso de louças, vidros e alumínio.

Parágrafo único - É vedada a reutilização de utensílios descartáveis.

Art. 14 - Os comerciantes deverão manter-se devidamente trajados com avental ou guarda-pó e 
sapatos fechados, observando o asseio e higiene corporal, incluindo unhas e barbas aparadas, 
cabelos presos e protegidos por gorro, touca, rede ou boné.

Art. 15 - É proibido o contato direto das mãos com o alimento, sendo obrigatório o uso de utensílios 

Art. 16 - Só será permitido o transporte de alimentos acondicionados em vasilhames de fácil 
higienização e limpeza, devidamente tampados e vedados, e em temperatura adequada.

§ 1º - Fica proibido o transporte de alimentos juntamente com outros produtos, principalmente 
químicos (gás, gasolina, etc.) e de limpeza, que possam contaminá-los ou adulterá-los.









§ 2º - A inobservância ao parágrafo anterior implicará na apreensão e imediata destruição dos 
alimentos.

Art. 17 - Fica proibida a preparação de alimentos no local.

§ 1º - Os alimentos a serem comercializados devem ser transportados para o local, devidamente 
preparados ou pré-preparados, e/ou tratados, acondicionados separadamente em embalagens, 
protegidos de poeiras, insetos ou contaminação e sob temperatura adequada à sua conservação.

Art. 18 - Fica proibida a exposição, transporte, acondicionamento e armazenamento de alimentos 
sobre o solo ou jornais, papelão, ou outros que possam transferir para os alimentos substâncias 
contaminadas ou que alterem sua qualidade ou propriedade.

Art. 19 - Só será permitido o comércio de produtos industrializados devidamente rotulados, 
constando informações sobre o registro no órgão competente, data de fabricação, prazo de 
validade, lote, composição e demais informações exigidas por lei.

Art. 20 - É terminantemente proibida a armazenagem, a produção e a comercialização de churrasco 
ou qualquer outro produto no espeto de qualquer material, sendo passível de apreensão imediata 

Art. 21 - Todo gelo deverá ser devidamente rotulado e produzido por empresa legalmente habilitada 

escamas, exclusivamente para refrigeração. O gelo em barras não poderá ser comercializado.

Art. 22 - A inobservância às normas contidas nesta portaria implicará nas seguintes sanções 
abaixo, independentemente da aplicação de multas previstas no Art. 24:

III - Destinação dos produtos, nos moldes do Código de Polícia Administrativa.

Art. 23 - Os bens apreendidos durante a realização das festas serão conduzidos ao Setor de 
Guarda de Bens Apreendidos - SEGUB, situado na Av. San Martin, s/n, devendo o interessado 
pela retirada proceder da seguinte forma:

a) Comparecer ao depósito munido de documento de identidade, auto de apreensão ou lacre da 

b) Pagar as multas e despesas cabíveis.

§ 1º - Os equipamentos apreendidos somente poderão ser retirados após o encerramento 
de cada Festa mediante o pagamento das multas e despesas municipais com o transporte, 
armazenamento, volume e preço do serviço de expediente.

§ 2º - As mercadorias de natureza perecível apreendidas, não reclamadas ou retiradas em 24h, 
serão doadas às instituições de caridade, lavrando-se o termo de entrega, ou serão eliminadas do 
consumo, caso estejam em condições inapropriadas, lavrando-se o termo de destruição.

Art. 24 - Constituem infrações puníveis com multa:

  

01 INSTALAR O EQUIPAMENTO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. 129,44

02 INSTALAR O EQUIPAMENTO FORA DO LOCAL DEMARCADO. 129,44

03 UTILIZAR EQUIPAMENTO DIVERSO DO ESPECIFICADO NESTA 
PORTARIA. 129,44

04 EXCEDER OS LIMITES DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO. 97,07

05 NÃO ZELAR PELA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO OU ÁREA DE 
TRABALHO. 64,72

06 UTILIZAR COPOS, PRATOS E TALHERES QUE NÃO SEJAM 
DESCARTÁVEIS. 64,72

07 ACONDICIONAR DE FORMA INADEQUADA OS ALIMENTOS 
POSTOS À VENDA. 64,72

08 DEIXAR DE PORTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE E DAM 
QUITADO. 64,72

09 COMERCIALIZAR PRODUTOS DIVERSOS DOS ESPECIFICADOS 
NA AUTORIZAÇÃO. 97,07

10 COMERCIALIZAR PRODUTOS EM EMBALAGENS DE VIDRO. 97,07

Art. 25 - A contar do recebimento do auto de infração, o autuado poderá apresentar a sua defesa, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser considerado revel, adotando-se o rito previsto no Art. 
255 e seguinte da Lei 5.503/99 (Código de Polícia Administrativa).

para o cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, nas suas respectivas atribuições.

Art. 27 - Os casos omissos serão resolvidos em 1ª instância pelo titular da CLF, dependendo 
do evento onde acontecer à ocorrência e, em 2ª instância, pelo Secretário Municipal de Ordem 
Pública, nas situações referentes a licenciamento para exercício de atividades nos logradouros 
públicos.

Art. 28 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Salvador, 27 de Novembro de 2013.



Secretária Municipal de Ordem Pública



Secretário Municipal de Saúde



Dispõe sobre o exercício de atividades do 
comércio informal em logradouros públicos, 
durante o Carnaval 2014 na cidade de Salvador, 
e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, no uso de suas atribuições, que lhe confere 

RESOLVE:

Art. 1º - A exploração de atividades de comércio informal em logradouros público, através de 
equipamentos do tipo barraca padronizada pela PMS,  isopor, veículos especiais, baianas de 
acarajé e comércio ambulante em geral, durante o Carnaval 2014, dependerá de autorização da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP.

§ 1º - A autorização referida no caput deste artigo será outorgada a título precário e intransferível, 
podendo ser cassada ou revogada a qualquer momento, a juízo exclusivo da Administração 
Municipal.

§ 2º - A validade da autorização será restrita ao período do Carnaval 2014, encerrando seus 

§ 3º - A autorização será concedida à pessoa física, vedando-se o licenciamento de mais de 01 
(um) equipamento por pessoa, ainda que para locais diversos, com exceção de carros de gelo e 
veículo destinados a compra de latinhas descartáveis.

§ 4º - Os permissionários de bancas de chapa, localizadas no interior dos circuitos do Carnaval 
2014, deverão obter autorização especial emitida pela SEMOP, para comercialização de bebida 
alcoólica.

§ 5º - Os permissionários de boxes, que não possuem atividade de bar/restaurante, localizados 
em Mercados Municipais, que estão situados no interior dos circuitos do Carnaval 2014, deverão 
obter autorização especial emitida pela SEMOP, através do Setor de Administração de Mercados 
e Núcleos de Abastecimento - SEMER/CFM, para comercialização de bebida alcoólica.

§ 6º- É terminantemente proibido a instalação de qualquer equipamento que não seja aquele 
licenciado, a exemplo de lonas, barracas de camping, praia, tendas e outras, bem como 

Art. 2º - As inscrições para o exercício de atividades de comércio informal em logradouro público, 
durante o Carnaval 2014 será realizada em 03 (três) fases:

a) Primeira Fase - Cadastramento dos ambulantes, baianas de acarajé, veículos especiais, carros 
de gelo e caminhão de recolhimento de latinhas que pretendem comercializar nos Circuitos 
Dodô, Osmar, Batatinha e bairros, que será realizado via internet, no endereço eletrônico. www.
ambulante.salvador.ba.gov.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 29/11/2013 e 
23h59min do dia 13/12/2013 .

§ 1º - Para a efetivação do cadastramento, o ambulante deverá acessar o endereço eletrônico 

§ 2º - Os caminhões de compra de latinhas e carros de gelo, após o cadastramento, deverão 
comparecer na CFM - Coordenadoria de Feiras e Mercados, localizada na rodovia BR-324, KM 
8,5, edifício da LIMPURB, em dias úteis até o dia 03/02/2014, no horário de 8:00 às 13:00h, para 

de licenciamento para efetivação do mesmo.
§ 3º - O preço público cobrado para os carros de gelo e caminhões de compra de latinha será 

b) Segunda Fase: Treinamento dos ambulantes, que será realizado em parceria com o 
SEBRAE,VISA e outras instituições. O local, dia e horário do treinamento estará impresso na 

de Arrecadação Municipal), que após pago receberá o carimbo de validação da autorização, caso 
contrário à autorização será cancelada e o lote disponibilizado para outro requerente. Nessa fase, 
o ambulante deverá apresentar os documentos relacionados abaixo:


