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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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, resolve:
EXONERAR IDINEI JERONIMO NEVES, cadastro nº
830693, do cargo de Assistente de Secretario, símbolo
GES I-B, da Secretaria do Governo - SEGOV, em 31
de dezembro de 2018.

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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, resolve:
EXONERAR GINALDO DO ROSARIO GUEDES,
cadastro nº 829713, do cargo de Coordenador, símbolo
GES II, da Secretaria do Governo - SEGOV, em 31 de
dezembro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SECAD

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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, resolve:
EXONERAR NAIVAL RAIMUNDO DE SANTANA,
cadastro nº 831050, do cargo de Assessor Técnico I,
símbolo GES II, da Secretaria do Governo - SEGOV,
em 31 de dezembro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PORTARIA Nº 0022/2019
14 DE JANEIRO DE 2019
O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº
874/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e
vencimentos dos servidores públicos do quadro de
provimento efetivo da administração direta do município
de Camaçari, e decreto municipal nº 4742/2009, que
regulamenta a promoção funcional, e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da promoção funcional conforme
comprovação nos autos do processo administrativo nº.
07972.11.02.904.2018
RESOLVE
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:53:28 -03'00'
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Promover o (a) servidor (a) NILZETE BISPO DA
CONCEIÇÃO cadastro nº 7324, lotado (a) na
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAU, de AUXILIAR DE
LABORATÓRIO I, para AUXILIAR DE LABORATÓRIO
II, com data retroativa à 09 de Novembro de 2018

SECULT
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SECRETARIA DA CULTURA

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO
DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 5358/2018
DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença-Prêmio a Servidor Municipal
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e
seguintes da Lei Municipal nº 407/98, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Camaçari e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº
5432/2018.
RESOLVE
Retificar o decreto de 19 de Dezembro de 2018 o
qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a)
SANDRA NEVES LIMA DE BARROS, matricula
61968, ocupante do cargo de Coveiro lotado (a) na
Secretaria de Serviços Publico- SESP, onde se lê: 02
de Janeiro, leia-se:
09 de Janeiro de 2019 ao quinquênio aquisitivo de
19/11/2010 a 18/11/2015.
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE JANEIRO
DE 2019
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PORTARIA Nº 03/2019
DE 18 DE JANEIRO DE 2019
Prorroga prazo da fase de
comprovação documental dos
candidatos contemplados no Edital de
Concurso nº 002/2018, Prêmio Mestras
e Mestres da Cultura Popular,
Processo Nº 00665.11.07.611.2018.
A Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de março de
2018, e ainda CONSIDERANDO a necessidade de se
respeitar os prazos exigidos pelo Município para
fornecimento das certidões necessárias à habilitação
dos candidatos, garantido o tratamento isonômico a
todos os participantes
RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar, até o dia 25 de janeiro de 2019, o
prazo para a fase de comprovação documental dos
proponentes contemplados no Edital de Concurso nº
002/2018, Prêmio Mestras e Mestres da Cultura
Popular.
§ 1º - Os candidatos contemplados deverão se
apresentar, impreterivelmente, até a data retro
mencionada, munidos de toda a documentação
prevista no edital, no Núcleo de Orientação Cultural da
Secretaria de Cultura, localizado na Cidade do Saber,
Rua do Telegrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-BA.
Art. 2º – Caso o candidato contemplado não apresente
comprovação da documentação exigida dentro do
prazo estipulado, será considerado desclassificado,
sendo convocado para comprovação o candidato
imediatamente subsequente e assim sucessivamente,
conforme previsto no edital.
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
DANIEL BRUNO ALVES SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CEASC
CAD.: 830010
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:54:09 -03'00'
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Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Camaçari, 15 de janeiro de 2019.
Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

PORTARIA Nº 001/2019
02 DE JANEIRO DE 2019
O Procurador-Geral do Município de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Conceder, a partir de 02 de janeiro de 2019, à servidora
MARCIA BITTENCOURT BARBOSA MATIAS,
matrícula nº 62603, ocupante do cargo de Procurador do
Município, lotada na Procuradoria-Geral do Município –
PGM, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 a
28/02/2018, as férias suspensas por meio da Portaria
PGM nº 017/2018.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

PORTARIA PGM Nº 02/2019
Nomeia as chefias das Procuradorias Especializadas na
forma instituída pela Lei Municipal nº 1.443/2016.
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.443/2016, de
22 de junho de 2016, determinou a reorganização da
Procuradoria-Geral do Município criando Procuradorias
Especializadas (artigo 9º);
CONSIDERANDO que cada Procuradoria Especializada
deve ser chefiada por Procurador do Município de
carreira designado pelo Procurador-Geral para tal
função, conforme previsto no artigo 10 da Lei Municipal nº
1.443/2016;
RESOLVE o Procurador-Geral do Município editar a
presente Portaria, designando as chefias das
Procuradorias Especializadas Fiscal e Tributária e
Administrativa da seguinte forma:
Art. 1º. A Procuradoria Administrativa será chefiada,
interinamente, pela Procuradora do Município Carolina
Strauch de Souza – Matrícula 62962, sem prejuízo do
exercício de suas funções na Procuradoria Fiscal.
Art. 2º. A Procuradoria Fiscal e Tributária será chefiada
pela Procuradora do Município Virginia Santana Correa
Oliveira – Matrícula 62978.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PARECER NORMATIVO Nº 01/2019
EMENTA: Parecer Normativo. Condições e critérios para
enquadramento do pessoal do Magistério e professores
e s t á v e i s . A p l i c a ç ã o d a L e i n . 1 3 11 / 2 0 1 3 .
Recomendações.
1. DO RELATÓRIO
Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral do
Município de Camaçari, visando uniformizar o
entendimento da matéria no âmbito deste Município de
Camaçari, elaborado com amparo no artigo 7°, XII e XIII,
da Lei Municipal n. 1.443/2016, que visa analisar as
hipóteses de enquadramento dos servidores estáveis
nos limites estabelecidos pela Lei Municipal n.
1.311/2013.
Considerando as centenas de processos que chegaram
à Procuradoria do Município envolvendo
questionamentos a respeito da legalidade dos
procedimentos de enquadramento do pessoal do
Magistério e professores estáveis da educação básica de
Camaçari, com jornada de trabalho de 20 horas para
jornada de tempo integral de 40 horas, a elaboração do
presente parecer visa conferir maior celeridade e
uniformidade às decisões envolvendo o tema, o qual
deverá ser cumprido por todos os órgãos integrantes da
Administração Pública Municipal.
É o breve relatório.
2. DO MÉRITO
No âmbito da legislação do Município de Camaçari, o
enquadramento do pessoal do Magistério e professores
estáveis da educação básica de Camaçari, com jornada
de trabalho de 20 horas semanais para uma jornada em
tempo integral de 40 horas, está disciplinado na Lei
Municipal nº 1.311/2013.
Inicialmente, cabe elencar os requisitos gerais para que o
servidor faça jus ao enquadramento sob análise:
· O Servidor não poderá exercer atividade laborativa em
outra instituição, pública ou privada, em regime de 40
horas, devendo apresentar declaração desse fato no ato
do requerimento do enquadramento;
· O servidor não pode ter ultrapassado o limite de 05
(cinco) faltas INJUSTIFICADAS no último triênio;
· O servidor não pode ter sido CONDENADO em
processo administrativo disciplinar
Assim, após verificar se o servidor é estável ou não e,
respeitando-se os devidos prazos para cada situação,
preenchidos estes 3 (três) requisitos gerais elencados
acima, o enquadramento será permitido à proporção da
necessidade do Sistema de Ensino do Município, sendo
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:55:19 -03'00'
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este o norteamento a ser seguido pela Administração ao
disponibilizar o número de vagas de forma limitada (art.
1º, caput, parte final).
Estabelecidas essas premissas iniciais, impõe-se
adentrar sobre algumas particularidades do instituto que,
rotineiramente, podem ser objeto de questionamentos
em processos submetidos à Procuradoria do Município.
2.1 – Prazos diferenciados para o enquadramento:
Inicialmente, cabe registrar que o caput e o § 1º do artigo
1º fazem a principal divisão para a possibilidade de
enquadramento: entre servidores já estáveis e ainda não
estáveis, respectivamente.
· Servidores Estáveis em Jornada de 20 (vinte) horas
semanais:
Para os já estáveis, em jornada de 20 horas, será
permitido o enquadramento imediato, bastando para
tanto um ofício dirigido à Secretaria da Administração
(art. 1º, caput c/c art. 3º, caput). Fala-se em estáveis, pois
a lei fez referência a servidores “integrantes há mais de
03 anos do quadro efetivo do sistema Municipal de
Ensino” (art. 1º, caput).
· Servidores Estáveis que já cumpriam jornada de 40
(quarenta) horas semanais quando foi publicada a Lei
Municipal nº 1.311/2013:
Na hipótese do servidor estável já estar cumprindo uma
jornada de 40 horas antes do enquadramento, foi-lhe
estipulado um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
publicação da Lei, que ocorreu em 27/12/2013, para a
realização do pedido, sob pena de preclusão (art. 3º,
parágrafo único).
Em outras palavras, quem estava cumprindo uma
jornada de 40 (quarenta) horas quando a Lei Municipal nº
1.311/2013 foi publicada, teve até 31.03.2014 para fazer
a solicitação de enquadramento da sua carga horária.
Caso o servidor não tenha realizado a solicitação no
prazo estabelecido, ocorreu a perda da oportunidade
conferida, sendo que o Servidor continuará a exercer
a jornada semanal de 40 (quarenta) horas de forma
precária.
· Servidores Não Estáveis:
No tocante aos servidores em estágio probatório a Lei
determinou que, se quiserem fazer jus ao
enquadramento, terão de terminar seu estágio
probatório, além de cumprir uma jornada integral de 40
horas semanais por, no mínimo, três anos. E destes três
anos, um deles deverá se realizar após a conclusão do
estágio probatório (art. 1º, § 1º).
Da leitura acima, é possível, lógica e pragmaticamente,
perceber que o servidor, que ainda não seja estável no
momento da publicação da lei em referência, terá que ter
ao menos 04 anos no quadro efetivo (incluídos nestes 04
os 03 anos de estágio probatório, caso não tenha havido
suspensão da contagem do prazo por qualquer motivo) e,
destes 04 anos, no mínimo 01 na estabilidade.
Para esses servidores (não estáveis) deverá ser
observado também o limite de prazo para a realização do
pedido de enquadramento. Entretanto, uma importante
ressalva deverá ser feita: o prazo em questão só terá sua
contagem iniciada quando do início do preenchimento

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

dos requisitos do enquadramento. No caso dos
servidores não estáveis, exatamente após o primeiro ano
na estabilidade.
2.2 – Aplicação extensiva do prazo de 90 (noventa)
dias previsto no art. 3º, parágrafo único
O prazo de 90 (noventa) dias deve ser interpretado
extensivamente, abarcando situações não previstas,
como forma de se evitar uma incongruência e
desarrazoabilidade entre os servidores submetidos à lei,
além de se respeitar a ratio legis. Assim, em hipóteses
como afastamentos, cumprimento de estágio probatório
ou aguardo de resultado de PAD, por exemplo, o referido
prazo somente tem curso após cessar o impedimento.
2.3 – Servidor em efetivo exercício
Apenas servidores que estejam em efetivo exercício do
seu cargo podem ser contemplados pelo
enquadramento, haja vista este ser um benefício que visa
aumentar a jornada de trabalho. Assim, o servidor que
estava afastado do cargo no momento da promulgação
da lei, só tem direito ao enquadramento a partir do dia em
que se deu sua volta à ativa no cargo efetivo
correspondente, desde que respeitado o prazo de 90 dias
previsto no Art. 3º, parágrafo único da lei.
Por óbvio, apenas por cautela, registra-se que os
servidores inativos não têm direito ao enquadramento.
2.4- Condenação em Processo Administrativo
Disciplinar
Aqui cabem três observações, a saber:
· Apenas o servidor CONDENADO em Processo
Administrativo Disciplinar não tem direito ao
enquadramento. A lei não faz referência ao servidor que
está Respondendo ao PAD;
· Entendemos que, uma vez cumprido ou vencido o prazo
da pena imposta, estará o servidor novamente apto a
requerer o enquadramento, já que no Direito brasileiro
vige o principio da não perpetuidade das penas;
· Por analogia, deve ser aplicado o Estatuto do Servidor,
que prevê a suspensão de determinados direitos
enquanto o servidor estiver respondendo a PAD. Assim,
para o caso em tela, suspende-se o processo de
enquadramento enquanto perdurar o PAD.
3. DA CONCLUSÃO
Diante de tudo quanto exposto e considerando as
orientações despendidas, esta Procuradoria
RECOMENDA a adoção do presente parecer
NORMATIVO, o qual deverá servir, a partir de sua
publicação, como fundamentação para análise de
TODOS os procedimentos administrativos que visem
enquadramento do pessoal do Magistério e professores
estáveis da educação básica de Camaçari, com jornada
de trabalho de 20 horas para jornada de tempo integral de
40 horas, somente sendo direcionadas à
Procuradoria do Município situações que não tenham
sido analisadas neste parecer ou que ensejem
alguma dúvida de aplicação por parte dos órgãos da
Administração Municipal.
É o parecer, salvo melhor juízo.
Camaçari, 09 de Janeiro de 2019.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:55:33 -03'00'
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BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município
Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores em
reunião ocorrida em 19 de outubro de 2018, conforme
previsto na Lei Municipal n. 1.443/2016:
E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito
do Município de Camaçari.
Aprovo o Parecer normativo supra.
Camaçari, 14 de Janeiro de 2019.

CMP

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari

COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO

RETIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO LOTE
02 DO PP 0121/2018
O SECRETÁRIO DA SAUDE informa que na publicação
do Termo de Revogação do LOTE 02 DO PREGÃO Nº
0121/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é o
Registro de Preços para aquisição de regulador de
pressão e termohigrômetro para atender as
Unidades de Saúde do município, veiculada no Diário
Oficial do Município n.º 1089 do dia 16 de janeiro de 2019
– Ano XVI.
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A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso de
suas atribuições, homologa o Credenciamento a pessoa
física WELLINGTON BARTHOLOMEU SAMPAIO
MENDES JUNIOR através do CREDENCIAMENTO nº
004/2018, cujo objeto é o Credenciamento de pessoas
físicas para exercerem atividades de pareceristas no âmbito
dos editais e atividades da Secretaria de Cultura de
Camaçari a serem lançados no ano de 2018, com valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelo conjunto de
pareceres emitidos por edital. Data da Homologação:
16/01/2019 – MÁRCIA NORMANDA TUDE –
SECRETÁRIA DE CULTURA.
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso de
suas atribuições, homologa o Credenciamento a pessoa
física KATIA CUNHA MELO MOREIRA DOS SANTOS
através do CREDENCIAMENTO nº 004/2018, cujo objeto é
o Credenciamento de pessoas físicas para exercerem
atividades de pareceristas no âmbito dos editais e atividades
da Secretaria de Cultura de Camaçari a serem lançados no
ano de 2018, com valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), pelo conjunto de pareceres emitidos por
edital. Data da Homologação: 16/01/2019 – MÁRCIA
NORMANDA TUDE – SECRETÁRIA DE CULTURA.
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso de
suas atribuições, homologa o Credenciamento a pessoa
física KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS através
do CREDENCIAMENTO nº 004/2018, cujo objeto é o
Credenciamento de pessoas físicas para exercerem
atividades de pareceristas no âmbito dos editais e atividades
da Secretaria de Cultura de Camaçari a serem lançados no
ano de 2018, com valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), pelo conjunto de pareceres emitidos por
edital. Data da Homologação: 16/01/2019 – MÁRCIA
NORMANDA TUDE – SECRETÁRIA DE CULTURA.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

Onde se lê:
Camaçari, 15 de janeiro de 2018.
Leia-se:
Camaçari, 15 de janeiro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
N.º 004/2018
A Secretária da Cultura do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o Credenciamento a pessoa
física NIVALDO DOS SANTOS NERY FILHO através do
CREDENCIAMENTO nº 004/2018, cujo objeto é o
Credenciamento de pessoas físicas para exercerem
atividades de pareceristas no âmbito dos editais e atividades
da Secretaria de Cultura de Camaçari a serem lançados no
ano de 2018, com valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), pelo conjunto de pareceres emitidos por
edital. Data da Homologação: 16/01/2019 – MÁRCIA
NORMANDA TUDE – SECRETÁRIA DE CULTURA.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELEGRÁFOS. DO OBJETO: Prorrogação da vigência
do contrato original por mais 12 (doze) meses; DA
PRORROGAÇÃO: Em conformidade coma art. 57, II da Lei
nº. 8.666/93 e coma cláusula sétimo do contrato ora aditado,
as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze)
meses, 05 /01/2019 até 05/01/2020. DA VIGÊNCIA: O
presente termo terá vigência da data da assinatura. Da
dotação orçamentária: Os recursos orçamentários previsto
na cláusula décima – da dotação orçamentária do contrato
ora aditado para cobertura das despesas decorrentes deste
contrato tem seu valor estimado em R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). Elemento de despesa
33.30.39; Projeto/Atividade/ Programa de trabalho 2013; DA
RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu iterior
teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário, não modificadas por este instrumento. . DA
ASSINATURA: Salvador-BA, 17 de dezembro de 2018.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:55:48 -03'00'
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2.1.2. - O CESSIONÁRIO, com base na aludida relação,
solicitará ao CEDENTE o envio de cópia do assentamento
funcional dos respectivos servidores para preliminar análise e
posterior deliberação e homologação da Superintendência do
ISSM.
2.1.3- O início do exercício junto ao ISSM somente ocorrerá a
partir da data da homologação mencionada no subitem
anterior.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica para CESSÃO de servidores
públicos, celebrado entre o INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM e o MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI.
O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL - ISSM, doravante denominado CESSIONÁRIO,
inscrito no CNPJ sob o n° 34.327.635/0001-10, representado
pelo seu Diretor Superintendente, Sr. Pedro Jorge Villas Boas
Alfredo Guimarães, portador do RG n° 06826698-73, SSP/BA,
inscrito no CPF n° 831.334.455-53, nos termos do Decreto de
08 de Janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial n° 1083, de
08 de Janeiro de 2018; e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
doravante denominado CEDENTE, inscrito no CNPJ sob o n°
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva, portador do RG
n° 04.281.738-04, SSP/BA, e CPF n° 598.837.315-15, firmam,
com fulcro no Decreto Municipal nº 4.726/2009, o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA visando à cessão de
servidores públicos do quadro funcional do CEDENTE para
prestarem serviços junto ao CESSIONÁRIO, o que fazem sob
as seguintes cláusulas e condições:
1- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.- O presente Termo de Cooperação Técnica visa à cessão
de servidores públicos do quadro funcional do CEDENTE para
prestarem serviços junto ao CESSIONÁRIO, podendo o ônus
da cessão recair tanto sobre o CESSIONÁRIO, quanto sobre
o CEDENTE, o que será analisado caso a caso pelos
representantes do CESSIONÁRIO e do CEDENTE.
1.1.1.- A cessão de servidores de que trata o item anterior
deverá recair somente naqueles que ingressaram na
Prefeitura mediante concurso público ou processo seletivo,
não importando se do regime estatutário ou celetista.

2.2.- A carga horária dos servidores cedidos deverá ser
compatível com a dos servidores do CESSIONÁRIO,
resguardando-se, entretanto, a jornada de trabalho prevista
pela Municipalidade.
2.2.1.- A frequência do servidor cedido será controlado pelo
ISSM e será mensalmente remetida à Prefeitura, arquivandose na Secretaria de Administração – SECAD cópia dela para
simples controle e comunicação de eventuais irregularidades
cometidas.
2.3.- As faltas no serviço deverão ser comunicadas juntamente
com a frequência do servidor, assim como as ausências,
férias, licença-saúde ou qualquer espécie de ocorrência que
resulte na irregularidade da frequência.
2.4.- As faltas de caráter disciplinar, após formalmente
constatadas pelo CESSIONÁRIO, serão imediatamente
comunicadas ao CEDENTE para as providências cabíveis.
2.5.- É facultada a substituição ou a devolução do servidor
cedido, mediante prévia comunicação oficial.
2.5.1.- Aplicam-se, para os casos de substituição, as cautelas
constantes dos subitens 2.1.1 e 2.1.2.
3- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO
CESSIONÁRIO
3.1.- Estar ciente de que são de sua inteira responsabilidade
os pagamentos de todas as despesas com remunerações,
encargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer
outros que porventura integrem os salários ou vencimentos
dos servidores cedidos, quando o ônus da cessão recair tanto
sobre o CESSIONÁRIO, conforme ressalva contida na
Cláusula 1.1.
3.2.- Zelar pela observância da jornada de trabalho dos
servidores cedidos a fim de evitar carga horária superior à
prevista junto à Prefeitura.
3.3.- Cumprir rigorosamente o disposto no subitem 2.3.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESIGNAÇÃO DOS
SERVIDORES, DO INÍCIO DO EXERCÍCIO, DA CARGA
HORÁRIA E DA AUSÊNCIA.

3.4.- Estar ciente de que o CEDENTE, após formal
comunicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno do
servidor, segundo seu alvedrio.

2.1.- A designação dos servidores públicos será precedida das
seguintes cautelas:

3.5.- O CESSIONÁRIO não poderá, sob qualquer pretexto,
alterar a designação do servidor para posto de trabalho que
não esteja compreendido dentro do Município CEDENTE.

2.1.1.- O CEDENTE, mediante comunicação oficial,
encaminhará ao CESSIONÁRIO a relação dos servidores
públicos que lhe serão cedidos nos moldes deste TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, com base na autorização contida
no Decreto Municipal nº 4.726/2009, consignando ainda que
os servidores ingressaram na Prefeitura Através de concurso
público ou outro meio seletivo autorizado em lei.
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3.6.- Promover os esclarecimentos que porventura vierem a
ser solicitados pelo CEDENTE.
3.7.- Fiscalizar para que os serviços desenvolvidos pelos
servidores cedidos estejam de conformidade com o disposto
neste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
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3.8.- Comunicar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
o seu interesse em promover a substituição de qualquer
servidor cedido.

descumprimento injustificado de quaisquer de suas cláusulas,
oportunidade em que os servidores cedidos deverão ser
reconduzidos aos seus cargos de origem.

4- CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO
CEDENTE

7- CLÁUSULA SÉTIMA –
RESPONSABILIDADE E SIGILO

4.1.- Estar ciente de que são de sua inteira responsabilidade
os pagamentos de todas as despesas com remunerações,
encargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer
outros que porventura integrem os salários ou vencimentos
dos servidores cedidos, quando o ônus da cessão recair tanto
sobre o CEDENTE, conforme ressalva contida na Cláusula
1.1.
4.2.- Responsabilizar-se por qualquer ato irregular praticado
pelo servidor cedido, independentemente de dolo ou culpa.

7.1.- O servidor cedido deverá, obrigatoriamente, assinar o
Termo de Responsabilidade e Sigilo perante o
CESSIONÁRIO, em observância às normas de Política e
Segurança da Informação do ISSM.

4.3.- Certificar-se de que os servidores cedidos estão cientes
de que deverão cumprir todos os regulamentos internos do
CESSIONÁRIO, sem exceção.
4.4.- Quando da emissão da relação dos servidores a serem
cedidos, informar que ·eles não possuem cônjuges,
companheiros (as), parentes em linha reta e/ou colateral, até o
3° grau, prestando serviços de forma direta ou indireta, ou
fornecendo produtos e/ou serviços ao CESSIONÁRIO.
4.5.- Acolher ou justificar, em 30 (trinta) dias, a comunicação do
CESSIONÁRIO para os fins do subitem 3.8 da cláusula
anterior.

DO

TERMO

DE

7.2.- A não concordância com o Termo de Responsabilidade e
Sigilo e a sua não assinatura constituem motivos impeditivos
para que o servidor cedido preste serviços nas dependências
do ISSM.
8- CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1.- Fica eleito, desde já, o foro da Comarca de Camaçari,
com renúncia expressa de qualquer outro juízo, para dirimirem
as questões que porventura venham surgir em função do
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Em assim sendo, após lido e achado conforme pelas partes,
perante as 02 (duas) testemunhas que este subscrevem,
lavrou-se o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
para a cessão de servidores públicos, em três (03) vias, por
todos assinados, atendendo-se as formalidades legais.
Os efeitos deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉNICA
retroagem ao dia 02 de Janeiro de 2019.

5- CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Camaçari, 15 de janeiro de 2019.
5.1.- A vigência deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, por
instrumento próprio, por idêntico período.
6- CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1.- Este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser
rescindido a qualquer tempo, por quaisquer das partes nele
envolvidas, mediante comunicação oficial emitida da parte
interessada à parte contrária, com antecedência mínima de 90
(noventa) dias.
6.2.- Considerar-se-á antecipadamente rescindido este
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA no caso de

_________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
_________________________________________
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

Testemunhas:
Nome: ______________________________________
RG.
Nome: ______________________________________

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.01.22 14:56:25 -03'00'

