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Atos do Poder Executivo
DECRETO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº. 6991/2018
DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018
Estabelece normas relativas ao
encerramento da execução orçamentária e
financeira dos Órgãos da Administração
Direta e Indireta, para o levantamento dos
Balanços Isolados e Conjunto do Município
de Camaçari do exercício de 2018, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício
financeiro de 2018 e o consequente levantamento dos
balanços isolados e conjunto do Município, realizados
através do Sistema de Contabilidade e Orçamento do
Município, envolvem providências cujas formalizações
devem ser prévias e adequadamente ordenadas;
CONSIDERANDO que o resultado patrimonial das
Autarquias, Fundações e das Empresas Públicas
Dependentes deve ser incorporado ao balanço conjunto
do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de restringir despesas
e não prejudicar a execução dos serviços públicos de
competência municipal, em especial os essenciais; e
CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a
tais providências devem ser cumpridos de maneira
uniforme e rigorosamente, observados os prazos fixados
neste Decreto e nas normas editadas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, visando à
tempestividade, clareza e transparência das informações
constantes das Prestações de Contas e do Balanço
Geral Consolidado do Município,
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de
encerramento do exercício financeiro de 2018, no âmbito
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da Administração Pública Municipal.
§ 1º - Os Órgãos da Administração Direta do Poder
Executivo e, no que couber, do Poder Legislativo, e os da
Administração Indireta, disciplinarão suas atividades
orçamentárias e financeiras de encerramento em
conformidade com as normas fixadas neste decreto.
§ 2º Os agentes públicos responsáveis e os Órgãos
mencionados no parágrafo primeiro deste artigo, para
fins de encerramento do exercício financeiro de 2018,
devem adotar os procedimentos típicos de análise,
conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados
financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem
como daqueles cujos saldos serão transferidos para o
exercício seguinte.
§ 3º A inobservância dos prazos dispostos neste Decreto
pelos agentes públicos envolvidos, encarregados pelas
informações orçamentárias, contábeis, financeiras e
patrimoniais, dentro das suas respectivas competências,
ensejará a apuração da responsabilidade funcional, nos
termos da legislação vigente.
SEÇÃO I
DAS REGRAS GERAIS
Art. 2º Para fins de encerramento do exercício financeiro
de 2018 e do levantamento dos balanços isolados e
conjunto do Município de Camaçari, seus Órgãos,
Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Empresas
Públicas Dependentes, integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, observarão as normas
orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis
vigentes, bem como as disposições estabelecidas neste
Decreto.
Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município,
Órgão Central do Sistema de Controle Interno, deve
adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos
prazos fixados neste Decreto.
SEÇÃO II
DO ENCERRAMENTO DAS EXECUÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS
Art. 3º A execução orçamentária e financeira deve
observar o princípio da anualidade do orçamento previsto
no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, e o disposto neste Decreto.
Art. 4º Em observância ao princípio da anualidade do
orçamento devem ser empenhadas no exercício
financeiro somente as parcelas dos contratos e
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convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro,
especificadas no cronograma físico-financeiro
correspondente.
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste
artigo, os agentes públicos e os órgãos integrantes da
Administração Municipal devem verificar, até o dia 30 de
novembro de 2018, a exatidão dos saldos dos empenhos
emitidos com os documentos que lhes dão suporte e
adotar as providências necessárias ao estorno dos
valores empenhados que não possuam respaldo
documental ou que não se refiram ao exercício financeiro
corrente, excluindo-se do prazo as seguintes despesas:
§ 2º Constituem exceções ao disposto no artigo anterior
os empenhos relativos à folha de pagamento de
funcionários, tarifas, impostos, contribuições, encargos e
pagamentos das dívidas do município e de despesas
decorrentes de convênios com recursos vinculados.
§ 3º Caso não sejam adotadas as providências
necessárias para o estorno dos empenhos que não serão
executados no exercício financeiro corrente, conforme
disposto no parágrafo primeiro deste artigo, os agentes
públicos e os órgãos integrantes da Administração
Municipal deverão encaminhar exposição de motivo à
Controladoria Geral do Município, no caso das
Secretárias e Fundos, e as demais Entidades ao
respectivo Órgão de Controle Interno.
§ 4º As solicitações para abertura de créditos adicionais e
modificações orçamentárias para reforço de dotações
visando atender às disposições do parágrafo primeiro
deste artigo, que se demonstrem insuficientes para
atendimento das despesas previstas, deverão ingressar
na Secretaria da Fazenda até o dia 22 de novembro de
2018.
§ 5º A abertura de créditos adicionais e modificações
orçamentárias poderão ser autorizadas a partir de
proposição da SEFAZ, independentemente de prévia
solicitação por parte dos Órgãos ou Entidades titulares
dos créditos.
§ 6º Nas licitações à conta de recursos do orçamento
vigente devem ser fixados prazos de entrega do material
ou da prestação de serviços até o dia 21 de dezembro de
2018, que se aplicam também aos casos de dispensas e
inexigibilidades de licitação, excetuando-se os contratos
de natureza continuada nos termos dos incisos II e IV do
art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e os contratos de obras e
serviços de engenharia em andamentos.
§ 7º A liquidação dos empenhos originados dos atos
referidos no parágrafo sexto deste artigo para
pagamento dentro do exercício vigente fica limitada ao
dia 21 de dezembro de 2018, excluindo-se do prazo as
seguintes despesas:
I – Com vinculações legais para cumprimento dos índices
de educação e saúde;
II – Com pessoal e encargos sociais;
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III – Com juros, encargos e amortização da dívida interna
e externa;
IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no
inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993);
V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;
VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com
a União, com receita efetivamente realizada;
VII - Decorrentes de sentenças e custas judiciais;
VIII - Decorrentes de operação de crédito, com receita
efetivamente realizada.
§ 8º A emissão de ordem pagamento fica limitada ao dia
27 de dezembro de 2018, excluindo-se do prazo
estabelecido as seguintes despesas:
I – Com vinculações legais para cumprimento dos índices
de educação e saúde;
II – Com pessoal e encargos sociais;
III – Com juros, encargos e amortização da dívida interna
e externa;
IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no
inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993);
V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;
VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com
a União, com receita efetivamente realizada;
VII - Decorrentes de sentenças e custas judiciais;
VIII - Decorrentes de operação de crédito, com receita
efetivamente realizada.
SEÇÃO III
DOS RESTOS A PAGAR
Art. 5º As despesas empenhadas e não pagas serão
inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as
processadas das não processadas.
§ 1º A inscrição em restos a pagar deve ser realizada para
as despesas efetivamente incorridas, desde que
comprovada à disponibilidade de caixa na fonte de
recursos específica.
§ 2º A disponibilidade de caixa de que trata o parágrafo
primeiro deste artigo deverá ser suficiente para cobertura
dos restos a pagar inscritos, bem como para as demais
obrigações financeiras de curto prazo.
I – Fica a Secretaria da Fazenda, através da
Coordenação Financeira remeter a Coordenação de
Contabilidade Geral, até o dia 07 de janeiro de 2019, os
extratos bancários em três vias acompanhadas das
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respectivas conciliações bancárias.
II - Procedimento correlato deve ser instituído pelos
Fundos, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
Dependentes que integram a Administração Pública
Municipal à Coordenação de Contabilidade de cada
Entidade.
§ 3º Os empenhos cujas despesas tenham sido
realizadas e que forem cancelados em razão da
inexistência de disponibilidade de caixa, observado o
princípio da competência, serão contabilizados como
obrigações de curto prazo no passivo circulante com o
atributo patrimonial, e reabertos no orçamento de 2019 à
conta de despesas de exercícios anteriores nos termos
do art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64.
.
Art. 6º A inscrição dos restos a pagar deve ser efetuada
por cada Unidade Orçamentária em 10 de janeiro de
2019, com data de referência 28 de dezembro de 2018,
contemplando todos os saldos de empenhos que não
tenham sido anulados até 28 de dezembro de 2018.
Art. 7º Os restos a pagar não processados inscritos em
exercícios anteriores, que não tenham sido liquidados
até 23 de novembro de 2018, devem ter seus registros
cancelados até 28 de dezembro de 2018, mediante
formalização de processo administrativo, contendo a
respectiva justificativa, nos termos da Instrução Cameral
n.º 001/2016 – 1ª C do TCM.
§1º Unidades da Administração Direta e Indireta deverão
encaminhar até o dia 23 de novembro de 2018 à
Controladoria Geral do Município a relação dos restos a
pagar de que trata este artigo que não foram liquidados e
pagos, com exposição de motivo por empenho.
§2º Cópias dos autos que respaldam o cancelamento
devem ser encaminhadas à Coordenação de
Contabilidade de cada Entidade que integra a
Administração Pública, em meio magnético, até 21 de
dezembro de 2018.
Art. 8º As Unidades da Administração Direta e Indireta
devem avaliar a prescrição dos restos a pagar inscritos
em 31 de dezembro de 2013 e em exercícios que
antecederem a 2013, que não forem pagos até 31 de
dezembro de 2018, com vistas à eventual formalização
de cancelamento mediante processo administrativo,
contendo a devida justificativa, observados os termos da
Instrução Cameral n.º 001/2016 – 1ª C do TCM.
§1º. Os restos a pagar de credores que tenham
formalizado acordo de parcelamento dos débitos, em
consonância com os atos normativos que
fundamentaram o respectivo acordo, não podem ser
considerados prescritos.
§2º Os restos a pagar considerados prescritos devem ser
cancelados nas Coordenações de Contabilidade de cada
Entidade que integra a Administração Pública, mediante
formalização de processo administrativo, entre 02 e 08
de janeiro de 2019, com data de referência 28 de
dezembro de 2018.
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§3º. As hipóteses de prescrição precisam ser ratificadas
pela Representação da Procuradoria Geral do Município
ou pela Assessoria Jurídica de cada Órgão ou Entidade
que integra a Administração Pública.
§4º. Cópias dos autos que respaldam o cancelamento
devem ser encaminhadas à Coordenação de
Contabilidade de cada Entidade da Administração
Pública, em meio magnético, até 08 de janeiro de 2019.
SEÇÃO IV
DO SUPRIMENTO DE FUNDOS
Art. 9º Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de
responsabilidade, na forma da lei, independentemente
do prazo de aplicação previsto no ato da concessão,
deverão observar o prazo de prestação de contas e
normas correlatas estabelecidas pela Controladoria
Geral do Município - CGM.
§ 1º O prazo máximo de concessão de suprimento
(adiantamento) fica limitado até o dia o dia 19 de
novembro de 2018.
§ 2º O prazo máximo de prestação de contas fica como
data limite para baixa dos adiantamentos até o dia o dia
14 de dezembro de 2018.
§ 3º A Controladoria Geral do Município deve indicar à
Coordenadoria de Contabilidade os servidores postos
em alcance para os devidos registros, até 08 de janeiro
de 2019.
§ 4º Procedimento correlato deve ser instituído pelos
Fundos, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
Dependentes que integram a Administração Pública
Municipal.
SEÇÃO V
DAS INFORMAÇÕES SOBRE ALMOXARIFADO,
BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS,
Art. 10 A Secretaria Municipal de Administração deverá
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até o dia
07 de janeiro de 2019, as informações relativas às
Secretarias Municipais no que concerne:
I - Relatório de ingressos e baixas no almoxarifado de
cada Secretaria, indicando a classe do bem, os valores
físicos e financeiros de cada movimentação, bem assim o
saldo final, físico e financeiro, em estoque;
II - Relação dos bens móveis e imóveis adquiridos no
exercício com os respectivos valores de bens do ativo
não circulante, indicando-se a sua alocação e números
dos respectivos tombamentos, acompanhado por
certidão emitida pelo Prefeito, Secretário de Finanças e
pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, contendo o
total dos bens patrimoniais de forma segregada,
evidenciando o total da depreciação, exaustão e
amortização no exercício e até o exercício, conforme o
caso, atestando que todos os bens do município (ativo
não circulante) encontram-se registrados e submetidos
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ao controle apropriado, estando, ainda, identificados por
plaquetas.
Parágrafo Único. Procedimentos correlatos
estabelecidos neste artigo devem ser instituídos pelas
Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
Dependentes que integram a Administração Pública
Municipal.
Art. 11 A Secretaria Municipal de Administração deverá
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade:
I - Até o dia 07 de janeiro de 2019, demonstrativo dos
bens móveis de cada Secretaria, por categoria, contendo
saldo do exercício anterior, as movimentações de
incorporação e baixas do exercício, segregando as que
foram provenientes da execução orçamentária e
independentes da execução orçamentária.
II - Até o dia 07 de janeiro de 2019, demonstrativo dos
valores de depreciação a serem registrados em relação
aos bens móveis, por categoria, obedecendo as
disposições estabelecidas pela Instrução Normativa da
CGM nº 07 de 20 de agosto de 2015 que disciplina a
matéria.
§ 1º A Coordenadoria de Contabilidade deve efetuar os
registros de incorporação e baixa para ajustes, bem
como os registros de depreciação de bens móveis, até o
dia 17 de janeiro de 2019, mediante formalização de
respectivos processos administrativos.
§ 2º Procedimentos correlatos estabelecidos neste artigo
devem ser instituídos pelas Autarquias, Fundações e
Empresas Públicas Dependentes que integram a
Administração Pública Municipal.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

atualização monetária e às baixas ocorridas no exercício,
discriminados por tributos e por tipo de baixa (anistia,
pagamento, remissão, compensação, transação e
outros);
II - Relação dos processos administrativos relativos ao
cancelamento de dívidas ativas (prescrição ou anistia);
III - Relação de valores e títulos da Dívida Ativa Tributária
e Não Tributária inscritos no exercício, discriminados por
contribuinte e corrigidos, acompanhada de certidão
emitida pelo Prefeito e Secretário de Finanças, com o
total da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária até 31 de
dezembro de 2018, atestando estarem tais valores
devidamente registrados;
IV - Demonstrativo dos resultados alcançados pelas
medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei
Complementar nº 101/00.
Parágrafo único. Procedimentos correlatos
estabelecidos no caput deste artigo devem ser instituídos
pelas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
Dependentes que integram a Administração Pública
Municipal.
SEÇÃO VI
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS
Art. 14 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade,
até o dia 07 de janeiro de 2019, a posição dos créditos
não inscritos em Dívida Ativa na data de 31/12/2018,
referentes aos seguintes tributos:
I - Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;

Art. 12 A Coordenadoria de Administração de Materiais e
de Patrimônio Imobiliário deverá encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade, até o dia 15 de janeiro
de 2019, o inventário de bens móveis e imóveis do
Município, indicando a Unidade da Administração
Municipal detentora da propriedade e o valor de cada
bem, assim como cópia dos processos de reavaliação,
quando houver, obedecendo às disposições
estabelecidas pelas Instruções Normativas da CGM nº
02/2011 e de nº 07/2015, que disciplina a matéria.
Parágrafo único. Procedimentos correlatos
estabelecidos no caput deste artigo devem ser instituídos
pelas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas
Dependentes que integram a Administração Pública
Municipal.
SEÇÃO V
DA DÍVIDA ATIVA
Art. 13 A Secretaria da Fazenda deverá encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade até o dia 07 de janeiro
de 2019:
I - Relatório da Dívida Ativa demonstrando os créditos do
Município existentes em 31 de dezembro de 2018, com a
indicação dos valores referentes às inscrições, à
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

II - Imposto sobre Serviços - ISS referente aos créditos
que tenham valor fixo de recolhimento anual;
III - Imposto sobre Serviços - ISS referente aos créditos
com emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços até
31/12/2018;
IV – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis –
ITIV/ITBI;
V - Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF;
VI – Outras receitas tributárias cujo fato gerador jurídico
dos tributos, aquele definido por lei, tenha ocorrido até a
data prevista no caput deste artigo.
Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de
base para apuração dos créditos tributários devem ficar à
disposição dos Órgãos de Controle.
Art. 15 Todas as Unidades da Administração Indireta e os
Fundos que arrecadem receitas de contribuições,
serviços, transferências correntes e de capital e demais,
exceto as receitas de valores mobiliários, deverão
contabilizar, até o dia 15 de janeiro de 2019, a posição
dos créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa na
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data de 31/12/2018.
Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de
base para apuração dos demais créditos não tributários
devem ficar à disposição dos Órgãos de Controle.
Art. 16 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade,
até o dia 07 de janeiro de 2019, a posição dos créditos
tributários a compensar em 31/12/2018.
SEÇÃO VII
DA DÍVIDA PÚBLICA E DOS PRECATÓRIOS
Art. 17 A Secretaria de Fazenda deve encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade o Relatório da Dívida
Fundada, contendo lei autorizativa, objeto, data do
contrato, prazo de pagamento, valor principal, valor dos
encargos, número de parcelas a pagar, montante
autorizado e saldo a pagar em 31/12/2018,
acompanhado das certidões ou extratos emitidos pelos
órgãos credores pertinentes, até o dia 15 de janeiro de
2019.
Art. 18 Os Gestores das Autarquias, Fundações e
Empresas Dependentes integrantes da Administração
Indireta devem encaminhar à Coordenadoria de
Contabilidade respectiva o Relatório da Dívida Fundada,
contendo lei autorizativa, objeto, data do contrato, prazo
de pagamento, valor principal, valor dos encargos,
número de parcelas a pagar, montante autorizado e saldo
a pagar em 31/12/2018, acompanhado das certidões ou
extratos emitidos pelos órgãos credores pertinentes, até
o dia 15 de janeiro de 2019.
.
Art. 19 A Procuradoria Geral do Município deve
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até 15 de
janeiro de 2019, a relação dos precatórios existentes em
31/12/2018, por ordem cronológica de inscrição,
segregando-os em alimentares e não alimentares.
SEÇÃO VIII
TRANSFERÊNCIAS DESUBVENÇÕES SOCIAS,
CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRATOS DE
GESTÃO
Art. 20 - Todo recurso público repassado a título de
subvenção social às entidades civis deverá ser prestado
contas ao município no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou
da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter
sido feito em parcela única.
§ 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade
dentro do exercício em que os recursos foram liberados,
deverão ser prestadas contas da aplicação parcial
desses recursos até o dia 17 de dezembro do corrente
ano.
§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não
prestar contas dos recursos que foram repassados, será
descredenciada para o recebimento de novas
subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo
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Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de
vir este a proceder à respectiva tomada de contas,
conforme disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do
Tribunal de Contas dos Municípios.
§ 3º - O prazo máximo para repasse no ano de 2018 será
até 23 de novembro do corrente ano.
SEÇÃO IX
DA CONSOLIDAÇÃO NOS BALANÇOS
Art. 21 As Autarquias, Fundações e as Empresas
Dependentes, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
realizarão, até o dia 21 de janeiro de 2019, todos os
lançamentos e ajustes contábeis necessários ao
encerramento do exercício financeiro de 2018.
Art. 22 As Unidades mencionadas no artigo anterior
deverão encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade,
até o dia 21 de janeiro 2019, cópia dos balanços relativos
ao exercício de 2018 assinados pelo Contador e pelo
Gestor da Unidade.
Art. 23 Os balanços apresentados deverão conter notas
explicativas, conforme definido pela Portaria Conjunta
STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016, e pela
Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 MCASP 7ª Edição, contendo todas as informações
relevantes, complementares ou suplementares àquelas
não suficientemente evidenciadas ou não constantes no
corpo das demonstrações contábeis, especialmente
quanto aos seguintes itens:
I – Apresentação de informação acerca da base para a
elaboração das demonstrações contábeis e das políticas
e critérios contábeis específicos utilizados;
II - Evidenciação das informações requeridas pelas
normas de contabilidade, que não tenham sido
apresentadas nas demonstrações contábeis;
III - Exposição de informação adicional que não tenha
sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas
que seja relevante para a sua compreensão;
IV - Declaração de alinhamento com as normas de
contabilidade aplicáveis, caso cumpridas todas as suas
determinações;
V - Sumário dos critérios contábeis utilizados.
Parágrafo único. As notas explicativas podem ser
apresentadas tanto na forma descritiva como na forma de
quadros analíticos, ou mesmo englobar outras
demonstrações complementares necessárias para a
melhor evidenciação dos resultados e da situação
patrimonial e financeira da entidade.
Art. 24 O Instituto de Previdência do Município de
Camaçari - ISSM deve encaminhar à Coordenadoria de
Contabilidade da Entidade, até 15 de janeiro de 2019, o
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de
Previdência, em conformidade com o quanto determina a
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.22 15:57:16 -03'00'
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Portaria nº 495/2017 da STN que aprovou a 8ª edição do
Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

respaldadas em processos administrativos devidamente
instruídos.

Art. 25 O Balanço Consolidado do Município de
Camaçari será encerrado em 31 de janeiro de 2019, data
em que serão transferidos os saldos finais de todas as
contas contábeis para as demonstrações da
competência janeiro de 2019.

Art. 31 A Coordenadoria de Contabilidade de cada
Entidade que integra a Administração Municipal deverá
observar, para elaboração dos balanços isolados e
conjunto, as orientações estabelecidas pelas Instruções
de procedimentos Contábeis – IPC editadas pela STN:

Parágrafo único. Operações e documentos
extemporâneos, que sejam passíveis de registro
contábil, serão tratados como evento subsequente e
contabilizadas no exercício de 2019.

I - IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço
Orçamentário (Anexo 12);

Art. 26 A Secretaria Municipal da Fazenda, os Fundos
Especiais e as Entidades da Administração Pública
Indireta deverão estabelecer comissões específicas para
conferência das disponibilidades financeiras em caixa e
bancos com a posição em 31/12/2018.
Parágrafo único. Dos valores apurados, na forma
disposta no caput, devem ser discriminados os valores
pertencentes a terceiros como, por exemplo, cauções,
cautelas e outros.
Art. 27 A Coordenação de Contabilidade de cada
Entidade que integra a Administração Municipal deverá
encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos
saldos apresentados no ativo circulante, de natureza
patrimonial e financeira, até o dia 22 de novembro de
2018, para que os titulares das respectivas Entidades
apresentem as providências em curso para recebimento
ou baixa dos valores sem movimentação, até 21 de
dezembro de 2018, observando o que dispõem os itens
31, 32 e 34 do art. 7º da Resolução do TCM nº
1.061/2005, e os itens 37 e 38 do art. 9º da Resolução
TCM nº 1.060/2005, e suas alterações.
Art. 28 A Coordenação de Contabilidade de cada
Entidade que integra a Administração Municipal deverá
encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos
saldos apresentados no passivo, de natureza patrimonial
e financeiro, até o dia 05 de dezembro de 2018, para que
os titulares das respectivas Entidades apresentem a
documentação de suporte dos registros do passivo
circulante e não circulante, inclusive cópia das certidões
que atestem os saldos contabilizados nos termos do item
35 do art. 7º da Resolução do TCM nº 1.061/2005, e do
item 39 do art. 9º da Resolução TCM nº 1.060/2005, e
suas alterações, até 15 de janeiro de 2019.
Art. 29 As Secretarias e demais Órgãos integrantes da
Administração Municipal deverão encaminhar à
Controladoria Geral do Município o Questionário relativo
ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal –
IEGM/TCMBA de 2018, até o dia 01 de fevereiro de 2019.
Art. 30 Todas as movimentações contábeis de
incorporação ou baixa independentes da execução
orçamentária, especialmente aquelas que envolvem as
contas de Ajustes de Exercícios Anteriores, devem ser
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

III – IPC 04 – Metodologia para Elaboração do Balanço
Patrimonial (Anexo 14);
IV – IPC 05 – Metodologia para Elaboração das
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
Art. 32 A Controladoria Geral do Município poderá editar
normas complementares necessárias para disciplinar o
encerramento do exercício financeiro de 2018.
Art. 33 A Secretário Municipal de Governo poderá
autorizar, em casos excepcionais, após os prazos
previstos neste Decreto, a execução de despesa
devidamente justificada por solicitação do titular do
Órgão Executor.
Art. 34 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI,
em 9 de novembro de 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

SESAU

SEÇÃO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

II - IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço
Financeiro (Anexo 13);

SECRETARIA DA SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAÇARI –
BIENIO 2019 / 2020
A Comissão do Processo Eleitoral designado
pelo Conselho Municipal de Saúde de
Camaçari publica o presente EDITAL com o
objetivo de regulamentar e realizar a eleição da
re p re se n ta çã o d a s e n ti d a d e s e d o s
movimentos sociais dos usuários do Sistema
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2018.11.22 15:57:51 -03'00'
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Único da Saúde, das entidades de profissionais
e trabalhadores de saúde, bem como a
indicação dos representantes do governo e das
entidades prestadoras de serviços de saúde no
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari,
nos termos da Resolução 009/2018, do
Conselho Municipal de Saúde e na Lei
Municipal nº 1.086/2010.
DOS OBJETIVOS
Art. 1°. Regulamentar o processo eleitoral para
os conselheiros municipais de saúde para o
mandato do período de 2019 à 2020.
Art. 2°. A função de Conselheiro Municipal de
Saúde não é remunerada, sendo considerada
de relevante interesse público.
Art. 3°. As eleições do Conselho Municipal de
Saúde reger-se-ão a partir da publicação deste
edital com ampla divulgação na imprensa oficial
do município.
DA REPRESENTAÇÂO
Art. 4º. A representação nos segmentos deve
ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso,
um profissional com cargo de direção ou de
confiança na gestão municipal, ou como
prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos (as) usuários (as) ou de
trabalhadores (as).

Quinta-feira
22 de Novembro de 2018 - Ano XVI
Nº 1055 - Pagina. 07 de 12

b) 25% de entidades de representação dos
trabalhadores na saúde, sendo 05 vagas com
suplência;
c) 25% de representação de governo municipal
e prestadores de serviços públicos e/ou
privados, sendo 05 vagas, com suplência.
I – Representantes do Governo e Prestadores
de Serviços de Saúde:
a) um representante da Secretaria da Saúde do
Município, com suplência;
b) um representante da Secretária da
Educação do Município, com suplência;
c) um representante da Secretária do
Assistência Social do Município, com
suplência.
d) um representante de prestador de serviço
público, com suplência;
e) um representante de prestador de serviço
privado, com suplência.
II- Trabalhadores em Saúde:
a) um representante de entidade congregadas
em Sindicatos e/ou Federações, com
suplência;
b) quatro representantes de conselhos de
classe e/ou demais associações profissionais,
com suplência.
III - Usuários:

do Município, com vínculo ativo;
III- Representantes dos prestadores de serviço
ao SUS no município.

a) dois representantes do Fórum de Entidades
Religiosas, com suplência;
b) um representante de movimento social e
popular organizado, com suplência;
c) três representantes das organizações de
moradores, com suplência;
d) um representante do Fórum de Entidades de
Patologias, com suplência;
e) dois representantes de entidades de
Pessoas com Deficiências, com suplência;
f) um representante de entidades Congregadas
em Centrais e Federações de Trabalhadores
urbanos e rurais, com suplência.

DAS VAGAS

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 6°. As 20 vagas todas com suplência, serão
distribuídas da seguintes forma:
a) 50% de entidades de representação
municipal de usuários, sendo 10 vagas com
suplência;

Publicação do Edital: 19/11/2018
Divulgação e Comunicação: De 20/11/2018 a
26/11/2018
Período de Inscrições: De 26/11/2018 à
06/12/2018 das 09 as 12 horas e das 13:30 as

DOS ELEGÍVEIS
Art. 5°. Serão elegíveis:
I- Representantes de Entidades de Usuários

legalmente constituídas no município;
II- Trabalhadores no Serviço de Saúde Pública

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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16 Horas.
Avaliação e Julgamento das Inscrições: 07/12 a
08/12/2018
Divulgação do Resultado das Inscrições:
10/12/2018
Recursos: 11 e 12/12/2018
Divulgação do Resultado final: 13/12/2018
Eleição da representação: 14/12/2018
Recursos: 17 e 18/12/2018
Eleição da Mesa Diretora e Posse do Conselho
Municipal de Saúde: 16/01/2019

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Art. 9°. A Comissão Eleitoral divulgará o
deferimento das inscrições dos candidatos até
2 (dois) dias úteis após o término do período
das inscrições.
Art. 10. São motivos de indeferimento de
inscrição de candidatos à representação no
segmento de usuários que sejam funcionários
públicos de confiança (livre nomeação e
exoneração) ou funcionários de órgãos e
entidades da rede contratada ou conveniada ao
SUS.

DAS INSCRIÇÕES
Art. 7°. Cada entidade que queira participar do
processo eletivo deverá protocolar junto à
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari,
através de seu representante legal, ficha de
inscrição, na sede do conselho, situado a rua
Eixo Urbano Central – Edifício Mont Blanc –
sala 306, Centro – Camaçari – Ba.
§ 1º. O período de inscrição dos candidatos
será de 26 de novembro de 2018 a 06 de
dezembro de 2018, no horário das 09:00 às
16:00 horas, de segunda a sexta-feira, com a
isenção do recolhimento de qualquer taxa.
§ 2º. Na Ficha de inscrição fornecida pelo
conselho em 02 vias, uma de arquivo e outra do
candidato deverá constar os dados cadastrais
dos indicados conforme requerimento.
§ 3º. A ficha deverá conter como anexos cópias:
A) estatuto da entidade ou contrato social
devidamente registrado em cartório.
B) ata de eleição da diretoria com o mandato em
vigor.
C) comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com
situação cadastral ativa e regularizada.
D) comprovação de endereço.
E) copia do RG e CPF do representante Legal.
§ 1º No caso de movimento social necessário
relatório de atividades.
Art. 8°. A Comissão Eleitoral promoverá o
deferimento das inscrições somente daqueles
candidatos cuja entidade preencher os
requisitos.

Parágrafo Único. Os nomes dos candidatos
cujas inscrições forem indeferidas pela
Comissão Eleitoral estarão disponíveis na sala
do Conselho Municipal de Saúde e no mural de
publicações da secretaria de saúde de
Camaçari para possíveis recursos.
DA DIVULGAÇÃO
Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral a
divulgação da lista das entidades ao conselho
municipal de saúde com no mínimo dez dias de
antecedência do pleito.
§ 1°. A lista com os nomes das entidades deverá
ser afixada em local visível e de amplo acesso à
população.
DA ELEIÇÃO
Art. 12. As eleições serão realizadas no dia 14
de dezembro de 2018, no período das 09:00 às
16:00 horas, a rua Eixo Urbano Central –
Edificio Mont Blac – sala 306, Centro –
Camaçari – Ba.(sede do Conselho Municipal de
Camaçari).
Parágrafo único. A eleição será por voto
secreto, expressado através de cédula com o
número e nome das entidades.
Art. 13. Antes do início da votação, a urna será
conferida, obrigatoriamente, pela Mesa
Receptora de Votos e pelos fiscais.
Art. 14. A Cédula de Votação será rubricada
por, no mínimo, 02 (dois) membros da Mesa
Receptora de Votos.
Art. 15. Cada eleitor antes de receber a cédula

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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para a votação deverá se identificar perante o
mesário, apresentando documento de
identidade oficial com foto e carta de
representação.
Art. 16. O eleitor preencherá seu voto em local
secreto e depositará sua cédula em uma urna
colocada na Mesa Receptora de Votos,
podendo votar apenas um candidato, de acordo
com seu segmento.
DA FORMA DE VOTAÇÃO
Art. 17. A votação será feita por segmento, da
seguinte forma:
I- Os representantes do segmento de usuários
do SUS votam, apenas nessa categoria;
II- Os representantes do segmento dos
trabalhadores na Saúde Pública do Município
votam apenas em sua categoria;
III - Os representantes do segmento dos
prestadores de serviços aos SUS votam, da
mesma forma, apenas em sua categoria.
IV - Será comunicado e solicitado
acompanhamento do Ministério publico no
processo de eleição.
Art. 18. Problemas surgidos durante o
processo de votação serão resolvidos pela
Comissão Eleitoral.
Art. 19. Os casos omissos referentes ao
processo eleitoral, não previstos neste edital,
ou dúvidas provenientes de sua interpretação
serão decididos pela Comissão Eleitoral, que
estará presente durante todo o tempo da
realização da eleição.
Art. 20. A votação e a apuração dos votos
poderão ser acompanhadas e fiscalizadas por
fiscais indicados pelos segmentos, desde que
os seus nomes sejam encaminhados à
Comissão Eleitoral até três dias antes da
realização da eleição.
Art. 21. Após o encerramento da votação, o
secretário da Comissão Eleitoral deverá lavrar
a Ata da Eleição que constará as ocorrências do
dia.
Parágrafo Único. A Ata da Eleição, uma vez
lavrada, lida e aprovada, será assinada pelo
Coordenador da Mesa e pelo Secretário.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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DA APURAÇÃO
Art. 22. O processo de apuração dos votos será
feito logo após o término do processo de
votação.
Art. 23. Em caso de empate na votação, será
aclamado vencedor:
I- No caso das entidades de usuários a que
contar com maior tempo de constituição,
comprovado por meio legal de registro;
II- No caso dos trabalhadores da saúde, o mais
velho;
III- No caso dos prestadores de serviço do SUS,
o que contar com maior tempo de serviços
prestados.
DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DOS
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO

Art. 24. Após o processo de apuração, os
candidatos mais votados, dentro dos
respectivos segmentos, serão proclamados
entidade eleitas.
Art. 25. O prazo de impugnação de qualquer
ato do Processo Eletivo será de 2 (dois) dias
úteis.
Art. 26. Caso seja impugnada a indicação de
quaisquer dos conselheiros eleitos, a entidade
ou movimento social ao que representam será
desclassificado do processo eleitoral, devendo
ser proclamado o representante da entidade
subseqüente de acordo com a quantidade de
votos.
Art. 27. Caso não haja qualquer tipo de
impugnação no período supracitado, a
Comissão Eleitoral encaminhará por escrito, ao
Presidente do Conselho Municipal de Saúde,
os nomes dos representantes eleitos para
Conselheiros e os nomes dos seus respectivos
suplentes.
Art. 28. Na primeira reunião ordinária de
janeiro, acontecerá à eleição da mesa diretora
do conselho, com votação secreta, com
inscrições de chapas, após eleição o presidente
do Conselho Municipal solicitará ao chefe do
executivo a nomeação dos conselheiros
eleitos, por meio de ato formal.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos
pela Comissão Eleitoral.
Camaçari, 14 de novembro de 2018.

SEDES

Paulo Cezar Souza Costa
Presidente do CMS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA Nº 16/2018
DE 16 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre a Comissão de
M o n i t o r a m e n t o e Av a l i a ç ã o d a s
Parcerias com Entidades
socioassistenciais e execução do
Programa ACESSUAS de acordo com o
Decreto Municipal Nº 6.875/2018.
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município em consonância com Art. 21 do Decreto
Municipal nº 6.875/2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão para monitor e avaliar as
parcerias celebradas com entidades socioassistenciais e
verificar a execução dos serviços do Programa
ACESSUAS de acordo com Art. 21 do Decreto Municipal
nº 6.875/2018.
Art. 2º - Designar, para compor a referida Comissão, os
servidores abaixo relacionados
1. Mariana Santos Oliveira - Matricula 829494
2. Maria Francineide Alves Santos– Matricula 9601
3. Amanda Tinor de Oliveira Alves – Matricula 831014
Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Ilay Nogueira Ellery Viana
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO QUARTO TERMO
A D I T I V O A O C O N T R AT O N º 3 6 5 / 2 0 1 4 .
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: EMPRESA LCL ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo tem
por finalidade Reti-ratificar o Quarto Termo Aditivo ao
Contrato nº 365/2014, instrumento que foi firmado pelas
partes, originalmente, em 09 de Dezembro de 2014, no
tocante ao equívoco constatado na sua Cláusula Terceira.
DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez
constar na Cláusula Terceira, onde se lê: “O valor
contratual é reajustado com base no INCC (Índice
Nacional da Construção Civil), conforme prevê a Cláusula
Terceira, § 2º, do Contrato original, que foi de 13,3% (treze
vírgula três por cento), ficando o valor global para o
período da renovação fixado na ordem de
R$1.614.011,06 (Hum milhão, seiscentos e quatorze mil,
onze reais e seis centavos)”, leia-se: “O valor contratual é
reajustado com base no INCC (Índice Nacional da
Construção Civil), conforme prevê a Cláusula Terceira, §
2º, do Contrato original, que foi de 3,36% (três vírgula
trinta e seis por cento), ficando o valor global para o
período da renovação fixado na ordem de
R$1.471.003,79 (Hum milhão, quatrocentos e setenta e
um mil, três reais e setenta e nove centavos)”. DA
RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e plenamente
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari, 11 de Novembro de 2018. ANTÔNIO
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
1 2 9 / 2 0 1 5 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A : E M P R E S A
“CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta
do Contrato n° 129/2015; DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze)
meses, de modo que, a partir de 14 de Outubro de 2018,
passará a viger até 14 de Outubro de 2019; DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário não modificadas por este Instrumento. DA
ASSINATURA: Camaçari, 10 de Outubro de 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0133/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: “INSTITUTO CHAPADA
DE EDUCAÇÃO E PESQUISA”. DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Sexta
do Contrato n° 0133/2017; DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 40
(quarenta) dias, de modo que, a partir de 20 de Outubro de
2017, passará a viger até 30 de Novembro de 2018; DA
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as condições negociais
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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do pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre
o preço unitário, não sendo criada nenhuma despesa com
o presente aditivo, que se limita a estabelecer a
prorrogação do prazo para prestação do serviço já
contratado, não sendo devido o pagamento de nenhum
valor além do que foi estabelecido no instrumento
contratual original. DA ASSINATURA: Camaçari, 24 de
Outubro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA
SILVA. MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
125/2018. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA “TOPEJ
JARDINAGEM LTDA – ME”. DO OBJETO: Este Termo
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira do
Contrato n° 125/2018: DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista
a necessidade de acréscimo de itens, na forma da
planilha anexa, fica, através do presente Termo Aditivo,
acrescido o valor de R$60.000,00 (Sessenta mil reais),
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
original do contrato. Deste modo, o valor global do mesmo
passará a ser na ordem de R$300.000,00 (Trezentos mil
reais). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do
Contrato originário, as quais não foram modificadas por
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 05 de
Novembro de 2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA
SILVA. MUNICÍPIO.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2 6 1 / 2 0 1 6 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A : E M P R E S A “ P J
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA”. DO
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a
Cláusula Quinta do Contrato n° 261/2016; DO PRAZO: O
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 18 de
Novembro de 2018, passará a viger até 18 de Novembro
de 2019; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do
Contrato originário não modificadas por este Instrumento;
DA ASSINATURA: Camaçari, 24 de Outubro de 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
1 2 9 / 2 0 1 7 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por
finalidade alterar a Cláusula Quinta (dos prazos) do
Contrato n° 129/2017; DO PRAZO: O contrato descrito na
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de
modo que, a partir de 09 de outubro de 2018, passará a
viger até 09 de outubro de 2019; DO PREÇO: Ficam
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado,
especialmente as disposições sobre o preço, no valor
global de R$ 110.000,00 ( cento e dez mil reais), não
sendo devido qualquer reajuste não mencionado no
presente aditivo; Fica mantida a forma de pagamento
prevista no bojo do contrato original. Os recursos
fianceiros para pagamento das despesas decorrentes do
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presente termo aditivo correrão por conta da Ação 4009 e
natureza de despesa 33903900; DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais
Cláusulas e disposições do Contrato originário não
modificadas por este Instrumento; DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 09 de Outubro de 2018. ANTÔNIO
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
1 6 3 / 2 0 1 7 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CLIMABOM.
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade
alterar as Cláusulas terceira e quinta do Contrato n°
163/2017; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo
que, a partir de 11 de dezembro de 2018, passará a viger
até 11 de dezembro de 2019; DO PREÇO: O presente
termo aditivo traz acréscimo ao lote 02, item 07, de mais
09 (nove) unidades de ar condicionados SPLIT 60.000
BTUS, com valor unitário de R$ 640,00 (seiscentos e
quarenta reais) totalizando um aumento de R$ 69.120,90
(sessenta e nove mil, cento e vinte mil e noventa
centavos), ao valor global do contrato; 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
da Ação 2028 e elemento de despesa 3390939 e fonte
0100; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do
Contrato originário não modificadas por este Instrumento;
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 31 de Outubro de
2018. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA.
MUNICÍPIO.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2 9 0 / 2 0 1 5 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A : A S S O C I A Ç Ã O
BENEFICENTE CULTURAL
E RELIGIOSA DO
TERREIRO UNZO TATÉTO LEMBÁ. DO OBJETO:
Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência, e
reajustar o preço com base no IGPM acumulado,
consequentemente, alterar as cláusulas segunda (do
prazo) e terceira (do preço) do instrumento do contrato de
locação supracitado; DO PRAZO: O contrato descrito na
cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de
modo que, a partir de 29 de outubro de 2018, passará a
viger até 29 de outubro de 2019; DO PREÇO: O valor
global conforme aplicação do IGPM acumulado, passará
a ser de R$ 102.312,36 (cento e dois mil, trezentos e doze
reais e trinta e seis centavos), e valor mensal de R$
8.526,03 ( oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e três
centavos), não sendo devido qualquer reajuste não
informado no presente termo; Fica mantida a forma de
pagamento prevista no bojo do contrato original. As
despesas orçamentárias correrão por conta da Ação 4009
e elemento de despesa 33903900; DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais
Cláusulas e disposições do Contrato originário não
modificadas por este Instrumento; DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 29 de Outubro de 2018. ANTÔNIO
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.
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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 866/2018
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018

BRANCO

Nomear Servidor para o Exercício de Cargo
de Provimento Comissionado e dá outras
providências.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA 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 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 DENILZA NEVES ANDRADE
para o cargo de SUPERVISORA DE TRANSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO, Símbolo GAS-II, Lotada na
Diretoria Técnica de Transporte Público da Superintendência
de Trânsito e Transporte Público.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de novembro de 2018.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018.
ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Oziel dos Santos Araújo
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