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SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA
Nº 95/2019
MOISES
DE SANTANA
PEREIRA
DE 10 DE MAIO DE 2019

O Secretário da Administração do Município
de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
RESOLVE
Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad.
831367, Paulo Diego da Silva Passos Cad. 830794 e
Geilza Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a presidência
do primeiro, fiscalizar a execução do contrato n°
0214/2019 – SAFIRA TURISMO LTDA, firmado em 11 de
Abril de 2019, cujo o objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de
veículos para transporte de pessoal em serviço,
materiais, documentos e outros, de acordo com as
exigências constantes no termo de referência, para
atender às demandas da Prefeitura Municipal de
Camaçari.
Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 11 de Abril de
2019.
Publique-se e
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2019
Helder Almeida de Souza
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 96/2019
DE 10 DE MAIO DE 2019

Geilza Silva e Silva Cad. 83084-5, para sob a
presidência do primeiro, fiscalizar a execução do
contrato n° 0168/2019 – MAXIFROTA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, firmado em 13 de
Março de 2019, cujo o objeto é a contratação de
empresa especializada em serviços de implantação e
operação de sistema informatizado, via internet,
integrado de gestão de frota de veículos, com vista ao
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis
automotores da frota do Município de Camaçari.
Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 13 de
Março de 2019.
Publique-se e Cumpra–se
CAMAÇARI, EM 10 DE MAIO DE 2019
Helder Almeida de Souza
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 000558
DE 29 DE ABRIL DE 2019
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei
Municipal nº 874 de 04 de abril de 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 de 09 de abril de 2009, que
regulamenta a promoção funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº
03546.11.02.904.2017,
RESOLVE

O Secretário da Administração do Município de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE
Designar, os servidores, Iara Silva Matos Pita Cad.
831367, Paulo Diego da Silva Passos Cad. 830794 e
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PROMOVER o (a) servidor (a) IONE SALES DE
JESUS, matricula nº 63536, lotado (a) na Secretaria da
Saúde - SESAU, de ENFERMEIRA I para
ENFERMEIRA II, com data retroativa a
23 DE
NOVEMBRO DE 2017.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:39:45 -03'00'

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 29 DE MARÇO DE 2017.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
PSS SESAU - Nº. 002/2018 DE 17/05/2018
A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca o candidato
aprovado e classificado no Processo Seletivo
Simplificado nº 002/2018, para o cargo de PSICÓLOGO ÁREA DE SAÚDE, para comparecer na Rua Francisco
Drummond s/n Centro Administrativo – Centro (1º
andar SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 16 a
17/05 e de 20 a 22/05/19 das 09h00 às 12h00 e das
13h30min às 16h00, para apresentação dos seguintes
documentos originais e cópias: Diploma de Ensino superior,
Título de Especialista (quando o cargo exigir conforme Edital
de abertura), Carteira do Conselho Regional respectivo ou
no órgão que regulamenta o exercício da profissão, título de
eleitor (frente e verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS carteira profissional (págs. da foto e o verso), comprovante
de residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de
nascimento de filhos (menores de 14 anos), certidão de
nascimento, casamento ou divórcio (do candidato),
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de
identidade (RG), CPF, certidão de antecedentes criminais,
uma foto 3 x 4 recente.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 23/05 a 17/06/2019
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA
FROES S/N (CASA DO TRABALHO)CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 23/05/2019
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ENTREGA
DOS DOCUMENTOS.
Conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo
Simplificado nº 002/2018 os candidatos convocados
deverão apresentar os seguintes exames médicos:
a) Exames comuns aos candidatos convocados:
Hemograma – válido por até 03 meses;
Grupo sanguíneo e Fator Rh;
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses;
VDRL – válido por até 03 meses;
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses;
Sumário de Urina – válido por até 03 meses;
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses;
Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla Viral,
Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina);
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria e
Fundoscopia) – válido por até 6 meses
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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b) Exames específicos para as candidatas convocadas
do sexo feminino:
Avaliação ginecológica (Preventivo com Colposcopia,
Citologia Oncótica e Microflora vaginal) válido por até 6
meses, com Relatório Ginecológico.
c) Exames específicos para o(s) candidato(a)s
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses.
d)Exames específicos para as candidatas convocadas
do sexo feminino a partir de 40 anos: Mamografia – válido
por 12 meses.
e) Exames específicos para os candidatos convocados
do sexo masculino a partir de 40 anos:
PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses.
CONVOCADO:
PSICÓLOGO - ÁREA DE SAÚDE

Nº.
Nome
01 ALZIRA DÉBORA DAMASCENO
RIBEIRO

Insc.
157

Clas.
4ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não
comparecerem no período acima mencionado,
automaticamente serão ELIMINADOS do certame,
Processo Seletivo Simplificado 002/2018. Em hipótese
nenhuma haverá prorrogação do referido período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na
internet no site – www.camacari.ba.gov.br
a partir 09/05/2019
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE MAIO DE 2019.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 06/2019
01 DE ABRIL DE 2019
O Subprocurador-Geral do Município de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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RESOLVE
Suspender o gozo das férias concedidas no mês de abril
de 2019, ao servidor ISAC SILVA DE ALMEIDA,
matrícula nº 60621, ocupante do cargo de Assistente
Administrativo, lotado na Procuradoria-Geral do
Município – PGM, referente ao período aquisitivo de 03
de novembro de 2017 a 02 de novembro de 2018, para
fruição em data oportuna, a ser fixada por essa
Procuradoria.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Bruno Helásio Amorim de Oliveira
Subprocurador-Geral do Município
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administrativos submetidos à análise jurídica dos
Procuradores Municipais.
Assim, requer esta especializada a aplicação da
sistemática prevista no art. 12, inciso II, da Lei Municipal
no 1.443/2016. Para tanto, expõe o tema nos termos a
seguir delineados.
É o brevíssimo relatório.
2. DA ANÁLISE DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS
No âmbito municipal, a matéria examinada tem previsão
tanto na Lei Orgânica do Município, como na Lei
Municipal nº 407/1998, o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município.
De acordo com a Lei Orgânica de Camaçari, a
possibilidade de concessão da referida licença está
prevista no inciso XIV do artigo 24:
Art. 24 – Aplicam-se aos servidores municipais os direitos
seguintes:

PORTARIA Nº 07/2019
01 DE ABRIL DE 2019
O Subprocurador-Geral do Município de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Suspender o gozo das férias concedidas no mês de abril
de 2019, ao servidor FERNANDO VASCONCELLOS,
matrícula nº 829714, ocupante do cargo de Assessor
Técnico II, lotado na Procuradoria-Geral do Município –
PGM, referente ao período aquisitivo de 01 de março de
2018 a 28 de fevereiro de 2018, para fruição em data
oportuna, a ser fixada por essa Procuradoria.
PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Bruno Helásio Amorim de Oliveira
Subprocurador-Geral do Município

PARECER NORMATIVO Nº 05/2019

EMENTA: Deferimento de licença sem vencimentos e
exoneração a pedido sem análise da Procuradoria
Municipal. Preenchimento de pré-requisitos previstos em
lei. Possibilidade.
1. BREVE RELATÓRIO
A Secretaria de Administração apresenta consulta
através do processo administrativo supracitado sobre a
possibilidade de não mais encaminhar a essa
Procuradoria Municipal os processos de requisição de
licença sem vencimentos e exoneração a pedido que já
tenham preenchidos os requisitos previstos na legislação
municipal.
Tal iniciativa visa aperfeiçoar a razoável duração dos
processos, bem como diminuir a demanda de autos
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

(...)
XIV – licença para tratamento de interesse particular, sem
remuneração.
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município, além
de prever o instituto, disciplina a licença sem vencimento
para os servidores públicos de cargo efetivo,
estabelecendo os critérios para a sua concessão,
conforme se extrai dos artigos abaixo reproduzidos:
Art. 95 - Será concedido ao servidor licença:
(...)
IV – para tratar de assunto de interesses particulares;
(...)
Art. 110 – A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde
que não esteja em estágio probatório, licença para
tratamento de assuntos de interesse particular, pelo
prazo de 02 (dois) anos consecutivos, sem vencimentos,
prorrogável uma única vez, por período não superior a
esse limite.
§1º O servidor aguardará em exercício o despacho
decisório do pedido da licença.
Nessa medida, o requerimento de servidor efetivo
para o gozo da licença referida poderá ser deferido
sem o encaminhamento prévio para a análise desta
Procuradoria, desde que: 1) conte com a expressa
autorização do seu chefe imediato; 2) e não se
encontre este, em estágio probatório.
Conforme já observado em pareceres antes exarados por
esta Procuradoria, os servidores municipais,
reiteradamente, protocolam seus pedidos de licença sem
vencimentos fora do prazo estabelecido pelo Decreto
Municipal nº 4.666/2013, que limita ao mês de novembro
a possibilidade de pedidos deste tipo de licença. Todavia,
trata-se o Decreto de norma inferior à Lei, que limita o
direito por esta estabelecido. Assim, o protocolo do
pedido, ainda que extemporâneo, deverá ser deferido ao
requisitante quando preenchidos os requisitos legais,
uma vez que o protocolo fora do mês estabelecido no
Decreto, não configura empecilho para o deferimento do
pedido, sendo razoável a sua concessão.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:41:55 -03'00'
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Contudo, nos casos em que o requisitante estiver
respondendo a processo administrativo disciplinar, o
processo deverá ser encaminhado para a Procuradoria
para análise, uma vez que a existência desse pode
configurar fato obstativo ao deferimento da licença
requerida.
3. DA ANÁLISE DA EXONERAÇÃO À PEDIDO.
A Lei Municipal nº 407/98, que reorganizou o Estatuto do
Servidor, prescreve em seu art. 46, § 1º, o seguinte:
Art. 46. A exoneração é a dispensa do servidor sem
caráter sancionador.
§ 1º A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do
servidor ou de ofício.
Cumpre ressaltar que o referido Estatuto veda a
exoneração a pedido na hipótese do servidor se
encontrar respondendo a processo administrativo
disciplinar e/ou sindicância, Vejamos:
Art. 160 – Uma vez que submetido a processo disciplinar
o servidor só poderá ser exonerado a pedido, depois de
reconhecer a sua inocência ou após o cumprimento da
penalidade que lhe houver sido imposta.
Assim, nos casos em que: 1) houver nos autos
requerimento próprio do servidor interessado e 2)
ficar constatado que o servidor não está
respondendo a processo administrativo disciplinar
e/ou sindicância; será possível o deferimento do
requerimento do servidor quanto à exoneração a
pedido sem necessidade de prévio envio dos autos a
esta Procuradoria.
Entretanto, nos casos em que o requisitante estiver
respondendo a processo administrativo disciplinar, o
processo deverá ser encaminhado para a Procuradoria
para análise, uma vez que caberá a este Órgão indicar
como deverá proceder à Administração, observando-se
caso a caso.
4. DA CONCLUSÃO
Assim, conclui-se pela possibilidade de deferimento de
licença sem vencimentos e exoneração a pedido, sem o
envio dos autos administrativos para análise desta
Procuradoria Municipal, quando atendidos os critérios
estabelecidos nos itens 2 e 3 deste opinativo e
apresentada documentação comprobatória exigida.
Para os requerimentos de licença sem vencimento e
exoneração a pedido, em que o requerente estiver
respondendo a processo administrativo disciplinar, e em
demais situações aqui não contempladas, o processo
deverá ser encaminhado para a Procuradoria para
análise e parecer.
Camaçari, 22 de abril de 2019.
BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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BRUNO HELÁSIO AMORIM
Subprocurador do Município
Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores
em reunião ocorrida em 02/05/2019, conforme
previsto na Lei Municipal n. 1.443/2016:
CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procurador Chefe do Administrativo
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA
Procuradora Chefe da Fiscal/Tributária
PAMELA CONCEIÇÃO GAVAZZA
Procurador Chefe do Contencioso
CARLOS EDUARDO B. CERQUEIRA
Associação dos Procuradores do Município de
Camaçari - APMC
E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr.
Prefeito do Município de Camaçari.
Aprovo o Parecer normativo supra.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari

PARECER NORMATIVO Nº 06/2019
EMENTA: Parecer Normativo. Concessão de
aposentadoria a servidores que ingressaram no quadro
municipal após a CF/88 sem preenchimento dos
requisitos previstos no seu art. 37, II e, ainda, no art. 19,
do ADCT. Servidores enquadrados irregularmente.
Aplicação do Princípio da Segurança Jurídica. Boa fé.
Possibilidade. Jurisprudência do STF. Recomendações.
1. RELATÓRIO
Trata-se de Parecer Normativo da Procuradoria Geral do
Município de Camaçari, visando dar tratamento uniforme
aos casos de pedido de aposentadoria de “servidores”
que ingressaram nos quadros funcionais deste
Município, sem prévia aprovação em concurso público,
portanto, não atendendo aos requisitos previstos no art.
37, inciso II, da CF/88, e tampouco se enquadram no art.
19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT).
Tal medida se impõe, em razão do número elevado de
processos de aposentadoria, em trâmite no Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), e submetidos
a análise desta Procuradoria, envolvendo tal situação,
bem como o elevado número de demandas judicias em
curso na Justiça do Trabalho, cujo questionamento
remete diretamente ao tratamento desta matéria, em
âmbito municipal.
Assim, requer esta especializada a aplicação da
sistemática prevista no art. 12, inciso II, da Lei Municipal
no 1.443/2016. Para tanto, expõe o tema nos termos a
seguir delineados.
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É o breve relatório.
2. ANÁLISE
Inicialmente, cumpre observar, que a partir da
Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou
emprego público passou a derivar de obrigatória
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvando-se, tão somente, os casos
de nomeação para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração, nos precisos termos do
inciso II, do seu art. 37.
Todavia, previu também a CF/88, no art. 19, caput, do seu
ADCT, que seriam considerados estáveis aqueles
“servidores” em exercício no serviço público há pelo
menos 5 (cinco) anos, na data de sua promulgação
(05.10.1988), mesmo que não admitidos na forma
prevista no art. 37, inciso II, senão vejamos:
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da
administração direta, autárquica e das fundações
públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e
que não tenham sido admitidos na forma regulada no art.
37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço
público.
Temos então, que a norma do art. 19, do ADCT, da
Constituição deu azo ao aparecimento da figura do
servidor estável não ocupante de cargo de provimento
efetivo, fazendo surgir a figura da estabilidade
extraordinária ou excepcional.
Cumpre um aparte para sinalizar que a norma em
questão estabeleceu, nos seus §§ 2º e 3º, a não
aplicação desta regra aos servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargos, funções e empregos de
confiança ou em comissão, e aqueles declarados por lei
de livre exoneração, bem como aos professores de nível
superior, nos termos da lei.
Nota-se com isso que, para o cumprimento do quanto
prescrito na normativa constitucional, o “servidor(a)” da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
da administração direta, autárquica e das fundações
públicas que não se encontrasse em exercício, há pelo
menos 5 (cinco) anos, em 05.10.1988, teria que ser
exonerado do serviço público correspondente.
Ocorre que, no âmbito deste Município, mesmo aqueles
que não satisfaziam às condições estabelecidas na
ADCT, para a aquisição da estabilidade extraordinária,
no momento da promulgação da CF/88, foram no serviço
público mantidos e, ainda, tratados em todos os aspectos
legais/funcionais como se servidores efetivos fossem,
inclusive com o recolhimento de suas contribuições
previdenciárias, para o Regime Próprio de Previdência
municipal (ISSM).
Vale consignar que a norma transitória constitucional
previu, tão somente, a estabilidade no serviço público,
não significando tal, a efetividade no cargo público
ocupado. Assim, mesmo aqueles que foram
estabilizados por ela não seriam servidores públicos na
perfeita acepção da norma, não se estendendo a eles os
direitos exclusivos de servidores estatutários.
O STF é firme neste entendimento, e em julgamentos
envolvendo questões afetas ao art. 19 da ADCT tem se
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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posicionado no sentido de que a norma constitucional
somente concedeu a estabilidade, um favor
constitucional, o direito de manter-se no cargo ocupado,
mas não a efetividade, não o status de servidor publico.
Neste sentido, vem decidindo pela inconstitucionalidade
de normas, estaduais e municipais que ampliam esta
hipótese para abarcar situações não previstas no artigo
supra, é o que se pode ver por meio da jurisprudência
abaixo colacionada:
Efetividade e estabilidade. Não há que confundir
efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo,
designando o funcionário desde o instante da nomeação;
a estabilidade é aderência, é integração no serviço
público, depois de preenchidas determinadas condições
fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.
Estabilidade: art. 41 da CF e art. 19 do ADCT. A vigente
Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade
no serviço público: a primeira, prevista no art. 41 (...). A
nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição
primordial para a aquisição da estabilidade, que é
conferida ao funcionário público investido em cargo, para
o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A
segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor
constitucional conferido àquele servidor admitido sem
concurso público há pelo menos cinco anos da
promulgação da Constituição. Preenchidas as condições
insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas
não é efetivo, e possui somente o direito de permanência
no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia
sem incorporação na carreira, não tendo direito à
progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios
que sejam privativos de seus integrantes. Servidor que
preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCTCF/1988 é estável no cargo para o qual fora contratado
pela administração pública, mas não é efetivo. Não é
titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza
apenas de uma estabilidade especial no serviço público,
que não se confunde com aquela estabilidade regular
disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a
efetivação, a não ser que se submeta a concurso público,
quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do
tempo de serviço prestado no período de estabilidade
excepcional, como título.” (RE - 167.635, Rel. Min. em 179-1996, Segunda Turma, Maurício Corrêa, julgamento
DJde 7-2-1997.) No mesmo sentido: ADI 114, Rel. Min.
julgamento em 26-11-2009, Plenário, Cármen Lúcia DJE
de 3- 10-2011). (…). II. Estabilidade excepcional (Art. 19
ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é
imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2a
T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88- MG, Moreira, DJ
08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC,
Corrêa, DJ 24.8.01). (...). IV. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar
a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado do Ceará” (ADI 289/CE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007,
grifos nossos).
O art. 19 do ADCT da CF/88 previu que os servidores
públicos que estavam em exercício há pelo menos 05
(cinco)
anos quando a Constituição Federal foi
promulgada, deveriam ser considerados estáveis,
mesmo não tendo sido admitidos por meio de concurso
público. Desse modo, quem ingressou no serviço
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público, sem concurso, até 05/10/1983 e assim
permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável
com a edição da CF/88. É inconstitucional Constituição
estadual ou lei estadual que amplie a abrangência do art.
19 do ADCT e preveja estabilidade para servidores
públicos admitidos sem concurso público mesmo após
05/10/1988 (5 anos antes da CF/88). STF. Plenário. ADI
1241/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2016
(grifos nossos)”.
Feitos tais registros, cumpre consignar que a questão a
ser respondida refere-se, todavia, exclusivamente, ao
tratamento previdenciário a ser dado às situações
concretas identificadas no município de Camaçari, em
que “servidores” foram estabilizados e efetivados em
desconformidade com as regras constitucionais.
Conforme já apontado, os questionamentos quanto à
situação jurídica destes servidores municipais já
transbordou o âmbito meramente administrativo, tendo
tal questão sido objeto de inúmeras ações na Justiça do
Trabalho.
Instada a manifestar-se em tais ações, a Procuradoria do
Município vem argumentado que: i) a promulgação da
CF/88 impôs a todos os entes federativos a instituição, no
âmbito de sua competência, o REGIME JURÍDICO
ÚNICO e planos de carreira para todos os servidores da
administração pública direta, autárquica e fundacional; ii)
e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, atendendo ao
prescritivo constitucional, editou a Lei Municipal nº
197/1990 (em 02.05.1990) que instituiu o regime jurídico
único de direito administrativo para todos os servidores
municipais, de modo que o vínculo do(a) reclamante com
o Município de Camaçari transmudou-se de celetista
para estatutário.
Ainda que restem dúvidas quanto a validade ou não da
modificação/transmutação do regime celetista para
estatutário, há, com efeito, uma situação subjetiva
plenamente constituída e consolidada ao longo desse
tempo no âmbito municipal, razão pela qual há que ser
mantida e preservada, uma vez que um entendimento
divergente deste implicaria em irreparável dano ao
princípio da segurança jurídica e da estabilidade das
relações jurídicas, aqui preservadas conforme estatuído
no art. 5º, XXXVI c/c o art. 37, caput, da Constituição
Federal. Com base neste entendimento é que vêm
decidindo as 1a, 2a e 4a Varas da Justiça laboral em litígios
sobre o tema, a estas submetidas, envolvendo o
Município.
Em âmbito federal, a AGU (Parecer n° 30/2002), ao
enfrentar a matéria, arrazoou nos mesmos termos aqui
tratados, in verbis:
(...) não parece compatível com a segurança jurídica e,
uma vez mais, com isonomia imposta a praxe
administrativa, que a longa permanência de tais
servidores sob o regime estatutário não lhes conceda
quando do preenchimento de requisitos para
aposentação, os direitos próprios ao regime
previdenciário especial constitucionalmente previsto.
Nessa medida, são alcançados por tal regime assim os
servidores públicos estáveis como também aqueles
estabilizados nos termos do art. 19 da ADCT e aqueles
que mantidos no serviço público e sujeitos ao regime
estatutário, não preencheram os requisitos mencionados
na referida disposição transitória, alcançando portanto,
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os estáveis e efetivados, os estáveis e não efetivados e
os não estaveis nem efetivados(...) ” (grifos nossos)
Também, com igual entendimento, o Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco (Processo TC nº 1304233-6).
Ao responder por meio de consulta quanto a validade dos
atos de admissão daqueles enquadrados irregularmente
em cargos públicos efetivos, sobretudo quando
relacionados à situação consolidada ao longo do tempo e
configurada a boa-fé do servidor, se manifestou pela
consolidação destes, senão vejamos:
“PROCESSO T.C N° 1304233-6 SESSAO ORDINARIA
REALIZADA EM 11/09/2013 – CONSULTA - UNIDADE
G E S T O R A : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E
CAMARAGIBE (...) ACORDÃO T.C N° 1339/2013 (...) 4.
Entretanto, em casos concretos, há a jurisprudência
consolidada no TCE-PE e alguns precedentes do STF
pela convalidação dos atos de admissão daqueles
enquadrados irregularmente em cargos públicos efetivos
e com estabilidade. sobretudo quando se tratar de largo
interstício temporal; 5. Sendo assim , com fulcro nos
princípios da segurança jurídica e da presunção de boafé que milita em favor dos servidores e após longo
período de tempo, é possível, em tese, ao servidor que
haja contribuído para o regime próprio de previdência –
RPPS, ainda que equivocadamente, o reconhecimento
de seu direito líquido e certo a aposentadoria no cargo em
que atualmente ocupa (...)” (Publicado no DOE, em
17.09.2013) (grifos nossos)
Vê-se que, em sua decisão, o TCE-PE agrega a questão
da contribuição como mais um fator favorável à
concessão da aposentadoria pelo RPPS.
Conforme cediço, a Previdência Social é um sistema que
exige contribuição do empregado/servidor e do
empregador/ente público para a manutenção de
benefícios, aposentadorias e pensões. Configura uma
espécie de seguro, em que o segurado contribuinte
investe, através de sua contribuição, com a finalidade de
vir a receber, como aposentado, um benefício compatível
ao que recebia quando em atividade, tudo para chegar à
idade avançada com um mínimo de dignidade.
A contributividade é, portanto, elemento marcante e
integrante da Previdência Social, tanto no Regime
Próprio (CF, art. 40) quanto no Regime Geral (CF, art.
201), não sendo verificada nas ações da saúde e da
assistência social. Isso porque a prestação (benefícios e
serviços) da Previdência Social é conferida a título
oneroso, não sendo fornecida a título gratuito.
Ao cabo, devemos ainda atentar para o fato de que há
uma limitação temporal imposta a administração pública
para a anulação de seus atos, ou seja, para a prática de
qualquer ato contrário a aposentadoria destes servidores
pelo ISSM, qual seja, a Lei nº 9784/99, através do seu art.
54, § 1º, vejamos:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O STF, em que pese sedimentado entendimento quanto
à impossibilidade de efetivação de servidores quando
não cumprida a regra insculpida no art. 37, II, da CF/88,
tem precedentes considerando válidos atos que
estendem direitos exclusivos de servidores para aqueles
cujos atos de admissão decorreram de normas
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inconstitucionais, vejamos as ementas abaixo
reproduzidas:
EMENTA: 1. Mandado de Segurança. 2. Acórdão do
Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária INFRAERO. Emprego Público. Regularização de
admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade
com a legislação vigente à época. Admissões realizadas
por processo seletivo sem concurso público, validadas
por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4.
Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da
liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da
observância do princípio da segurança jurídica enquanto
subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de
estabilidade das situações criadas administrativamente.
6. Princípio da confiança como elemento do princípio da
princípio da segurança jurídica. Presença de um
componente de ética jurídica e sua aplicação nas
relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de
circunstâncias específicas e excepcionais que revelam
boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo
rigoroso; a observância do regulamento da INFRAERO,
vigente à época da realização do processo seletivo; a
existência de controvérsia, à época das contratações,
quanto à exigência, nos termos do art. 37 da
Constituição, de concurso público no âmbito das
empresas públicas e sociedades de economia mista. 8.
Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo
transcorrido, afastam a alegada nulidade das
contratações dos impetrantes. 9. Mandado de
Segurança deferido. (STF - MS 22357 / DF - DISTRITO
FEDERAL MANDADO DE SEGURANÇA.
Relator(a):Min. GILMAR MENDES. Julgamento:
27/05/200. Órgão Julgador: Tribunal Pleno) (grifos
nossos)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO:
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA COM BASE NA LEI
1.762/86, ART. 139, II, DO ESTADO DO AMAZONAS.
INCONSTITUCIONALIDADE FRENTE À CF/1967, ART.
102, § 2º. EFEITOS DO ATO: SUA MANUTENÇÃO. I. – A
lei inconstitucional nasce morta. Em certos casos,
entretanto, os seus efeitos devem ser mantidos, em
obséquio, sobretudo, ao princípio da boa-fé. No caso, os
efeitos do ato, concedidos com base no princípio da boafé, viram-se convalidados pela CF/88. II. - Negativa de
trânsito ao RE do Estado do Amazonas. Agravo não
provido.” (STF, 2ª T., RE-AgR nº 434222/AM, rel. Min.
CARLOS VELLOSO, pub. No DJ de 01.07.2005, p. 94)
A inércia da Corte de Contas, por sete anos, consolidou
de forma positiva a expectativa da viúva, no tocante ao
recebimento de verba de caráter alimentar. Este aspecto
temporal diz intimamente com o princípio da segurança
jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da
pessoa humana e elemento conceitual do Estado de
Direito. (STF, Tribunal Pleno, MS nº 24448/DF, rel. Min.
Carlos Britto, pub. no DJ de 14.11.2007, p. 42)
DECISÃO: MANDADO DE SEGURANÇA –
RECLASSIFICAÇÃO DE EMPREGADOS DA ECT CARGO DE TÉCNICO OPERACIONAL - ACÓRDÃOS
D O T R I B U N A L D E C O N TA S D A U N I Ã O PRECEDENTES - LIMINAR DEFERIDA. O Relatório 1.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de
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medida liminar, impetrado por Dayse Mercedes Tavares e
outros, em 8 de fevereiro de 2007, contra ato do Tribunal
de Contas da União que teria "decidido por anular as
ascensões funcionais praticadas na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos após 23.4.1993, através do
Acórdão n. 108, de 2004" (fl. 7). (...) Alegam que "o lapso
de tempo em que o TCU levou para apreciar as questões,
o decurso de tempo de mais de doze (12) anos entre a
ascensão funcional dos Autores e a decisão da Corte de
Contas que determinou a nulidade dos atos, 'investe
contra a segurança jurídica, enquanto subprincípio do
Estado Democrático de Direito'" (fl. 10). (...) Requerem
"seja concedida a liminar para suspender, com relação
aos Impetrantes, os efeitos da decisão do Tribunal de
Contas da União, tomada no processo TC 000.891/1998-3, Acórdão n.108/2004, 1024/2004,
1082/2006 e 1597/2006, de modo a que permaneçam os
Impetrantes nos cargos até a decisão definitiva,
determinando a comunicação ao Impetrado e à
Presidência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos" (fl. 14). No mérito, pedem "a concessão
definitiva da segurança (...) para afastar a nulidade dos
atos de reclassificação dos Impetrantes, em face dos
princípios de segurança jurídica, da ética jurídica, da boafé, dada a peculiaridade das funções exercidas pelos
Impetrantes e, nos precisos termos da fundamentação
do julgado no MS/STF-22.357-0; e/ou determinar a
nulidade do julgamento do processo TCU TC000.891/1993-3" (fl. 14). (...) 3. Em 8 de fevereiro de
2007, vieram-me conclusos os autos. Examinados os
elementos havidos nos autos, DECIDO. 4. Inicialmente,
há de se considerar que o ato tido como coator na
presente ação já foi analisado, em medida liminar, em
outros processos em tramitação neste Supremo Tribunal
Federal. 5. Nesse sentido, por exemplo, o Mandado de
Segurança n. 26.237-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:
"(...) Decido o pedido de liminar. Não se discute a
legalidade dos provimentos derivados: os próprios
impetrantes assumem que as ascensões funcionais
ocorreram sem concurso público em período posterior à
Constituição de 1988 (julho/93 a fevereiro/95), o que, no
entendimento deste Tribunal, resulta na nulidade desses
atos, conforme se infere do teor da Súmula 685, verbis:
"É inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação
em concurso público destinado ao seu provimento, em
cargo que não integra a carreira na qual anteriormente
investido". Busca-se, em verdade, a permanência
nesses cargos sob o argumento de sua ocupação com
boa- fé por mais de dez anos, além da
imprescindibilidade da ampla defesa e do contraditório
para a anulação das ascensões funcionais e a
conseqüente reversão determinada pelo impetrado. Ora,
assentou o Tribunal que procedimento administrativo não
prescinde da observância dos princípios constitucionais
suscitados pelos impetrantes, mormente quando
pertinente à revogação de ato administrativo já
aperfeiçoado com o seu registro no Tribunal de Contas.
(...). 6. Os Impetrantes afirmam que ocupam os cargos de
que agora podem ser destituídos há, aproximadamente,
12 anos e que os trabalhos de análise realizados pela
ECT, em cumprimento às determinações do Impetrado,
estão em fase de conclusão "com previsão para o
próximo mês de março, para início da efetivação do
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retorno dos Impetrantes aos cargos anteriores" (fl. 13).
O dano decorrente da demora no julgamento da presente
ação mandamental é evidente. 7. Por estar caracterizado
o relevante fundamento do pedido formulado e o dano
imediato que o retorno dos Impetrantes aos cargos
anteriormente ocupados, com a consequente redução
de seus respectivos salários, de natureza alimentar,
poderia ensejar, acrescido da possibilidade de ineficácia
da medida que poderá vir, ao final, a ser decidida, defiro a
liminar, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei n. 1.533/51,
para suspender os efeitos dos Acórdãos do Tribunal de
Contas da União, objeto do presente Mandado de
Segurança, apenas em relação aos Impetrantes. MS
26404 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA
CAUTELAR NO MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
12/02/2007 Publicação DJ 23/02/2007 PP-00044
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO: SÚMULA N.
283 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. 1. Recurso
extraordinário interposto com base no art. 102, inc.
III,alínea a, da Constituição da República contra julgado
do Tribunal de Justiça da Paraíba, que manteve sentença
de reconhecimento do direito do ora Recorrido à
aposentadoria no cargo de Procurador do Município de
Campina Grande/PB. Tem-se nesse julgado: “O Apelante
busca a reforma total da sentença, uma vez que o
Apelado é um servidor precário não submetido a
concurso público e, dessa forma, não poderia se
aposentar pelo regime jurídico dos servidores públicos
municipais de Campina Grande. (...) Não obstante a
precariedade da permanência do Recorrido nos quadros
da Municipalidade, verifica-se que a pretensão de corrigir
tal vício encontra óbice no prazo decadencial positivado
pela Lei n. 9.784/1999 (...). O Promovente ingressou no
serviço público em 16 de junho de 1986, tendo, em 1990,
por ato do então prefeito, sido realizado o seu
enquadramento no cargo de Procurador Municipal I, tudo
com fundamento numa decisão da Junta de Conciliação
e Julgamento da Justiça do Trabalho em Campina
Grande. Logo, como era possível, antes da Constituição
de 1988, a contratação sem concurso público, fica
descaracterizada a hipótese de má-fé Tendo sido
enquadrado no cargo de Procurador Municipal I em 1990,
decorridos mais de vinte anos sem que o ato fosse
revisto, decaiu o direito do Município de o fazer e, assim,
consequentemente, não poderão mais ser anulados os
atos de nomeação e de enquadramento (...). Desta feita,
mesmo entendendo, na esteira da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, pela impossibilidade de aplicação
retroativa do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, ainda assim
está configurada a decadência, pois, desde o advento
dessa Lei até os dias atuais, já se passaram mais de 10
anos. Como se não bastasse, as circunstâncias fáticas
da presente demanda evidenciam que houve a
convalidação do ato de ingresso [do Recorrido]. Isso
porque a Administração teve a oportunidade de rever o
ato de ingresso (...), mas não o fez. Inclusive, em 1990, foi
realizado, por ato do então Prefeito, o seu
enquadramento no cargo de Procurador Municipal I,
podendo-se dizer que tal ato da Administração Pública
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acabou por convalidar uma situação jurídica que se
consolidou no tempo. (...) No caso dos autos, não há que
se falar em ilegalidade, nem, tampouco, em má-fé do
Agente, pois, apesar de ter ingressado no serviço público
sem prestar concurso, ele o fez antes da entrada em vigor
da Constituição de 1988, quando tal requisito não era
exigido, além disso, houve a efetiva prestação de
serviços à edilidade por um longo lapso temporal, bem
com a respectiva contribuição previdenciária dentro dos
requisitos legais para a aposentadoria. Dessa forma, não
se afigura justo nem atende aos fins sociais do
ordenamento jurídico negar- lhe a concessão do
aposentamento. Em verdade, é cediço que, após a
promulgação da CF/88, é vedada a admissão de servidor
público estável sem concurso público. Todavia, in casu, o
servidor foi admitido em 1986 e o aproveitamento dos
seus serviços pela edilidade não pode vir em seu prejuízo
financeiro e em favor da Administração Pública, que se
locupletaria indevidamente. Portanto, ressalvada a
possibilidade de o Estado, no prazo decadencial de 5
anos, rever um ato de nomeação incompatível com a
ordem constitucional então vigente, não se pode admitir
que isso implique em tolher o servidor da percepção dos
vencimentos ou da concessão da aposentadoria para a
qual contribuiu durante longos anos” (fls. 180-184 – grifos
nossos). O Recorrente alega que o Tribunal a quo teria
contrariado o art. 37, inc. II, da Constituição da República
e o art. 19 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, pois o “ingresso [do Recorrido] se deu no
cargo de Serviços Técnicos Especializados, tendo sido
alçado ao cargo de Procurador por meio de uma portaria
no ano de 1990 (...), contrariando a Constituição Federal
de 1988, que veda esse tipo de provimento derivado (...),
somente sendo possível por meio de concurso público”
(fl. 227). Assevera, ainda, que “não existe lapso temporal
para [corrigir-se] contrariedade flagrante à Constituição
Federal” (fl. 230). Analisados os elementos havidos nos
autos, DECIDO. 1. Razão jurídica não assiste ao
Recorrente. 2. Subsistem os fundamentos
infraconstitucionais autônomos do julgado recorrido
relativos à consumação do prazo decadencial previsto na
Lei n. 9.784/1999 e à vedação ao locupletamento ilícito
(Código Civil), pois não foi interposto recurso especial
contra o julgado recorrido. Assim, incide na espécie
vertente a Súmulan. 283 do Supremo Tribunal: (...). 1.
Nada há, pois, a prover quanto às alegações do
Recorrente. 2. Pelo exposto, nego seguimento ao
recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). RE 683185 / PB – PARAÍBA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 08/05/2012 Publicação
DJe-097 DIVULG 17/05/2012 PUBLIC 18/05/2012.
Com efeito, quando da implementação da Lei Municipal
nº 874/2008 – PCCV - por esta Administração, foi
nomeada uma comissão para proceder ao
enquadramento dos servidores municipais, conforme
determinado no seu art. 30, in verbis:
Art. 30. Fica o titular da Secretaria da Administração
autorizado a, através de ato administrativo, designar uma
comissão de até 05 (cinco) servidores do Quadro de
Pessoal da Administração Municipal, em sua maioria
ocupantes de cargos de provimento efetivo, para
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proceder aos enquadramentos determinados nesta Lei.
Art. 31. Os enquadramentos serão efetuados por ato
administrativo dos quais deverão constar o nome e a
matrícula do servidor, o cargo atual e o cargo
correlacionado, a classe, o nível e a referência em que o
respectivo servidor for enquadrado e órgão de lotação.
Mas, mesmo antes disso, o que podemos observar em
Camaçari é que desde a edição da Lei Municipal nº
407/1998, amparando-se na regra constitucional do
regime jurídico único, terminou a Administração por
equiparar, para todos os fins, servidores, ainda que
sequer estáveis pelo não atendimento do quanto
prescrito no art. 19 do ADCT. Tal circunstância perdurou
desde então e conferiu direitos incontáveis a estes
servidores - inclusive aquele de integrar o regime próprio
de previdência social.
Por fim, consignamos uma razão adicional para concluir
pela integração, no regime próprio de previdência social
dos servidores municipais, de servidores não efetivos, e
não estáveis porque não alcançados pelo art. 19 do
ADCT. Trata-se, basicamente, do fato de que tais
servidores são titulares dos cargos efetivos que ocupam.
Não os ocupam como substitutos ou interinos, detém sua
titularidade. Caso assim não sucedesse, não se poderia
legitimar o pleno exercício das atribuições correlatas aos
seus cargos e por estes desenvolvidas ao longo de todos
estes anos.
3. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, o opinativo da Procuradoria do
Município é de que são alcançados pelo regime próprio
de previdência municipal (ISSM), além dos servidores
públicos estáveis, também aqueles estabilizados nos
termos do art. 19 do ADCT e aqueles que, mantidos no
serviço público e sujeitos ao regime estatutário, não
preencheram os requisitos mencionados na referida
disposição transitória.
Camaçari, 22 de abril de 2019.

E, ao final, submetido à apreciação do Exmo. Sr.
Prefeito do Município de Camaçari.
Aprovo o Parecer normativo supra.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari

SEINFRA

Diário Oficial do

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 023/2019
DE 02 DE MAIO DE 2019
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro
Civil, CREA/BA 66608-D, cadastro 830999, CPF
825.802.005-68 para fiscalizar a execução das obras e
serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas
dos bairros Parque das Mangabas, Parque Verde I,
Parque Verde II, Recanto das Árvores e Verdes
Horizontes no município de Camaçari, Bahia, conforme
contrato 0205/2019.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
ficam revogadas as demais disposições em contrário.

BRUNO HELÁSIO AMORIM
Subprocurador do Município

Publique-se e cumpra-se.

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores
em reunião ocorrida em 02/05/2019, conforme
previsto na Lei Municipal n. 1.443/2016:

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 02 de
Maio de 2019
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

CAROLINA STRAUCH DE SOUZA
Procurador Chefe do Administrativo
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA
Procuradora Chefe da Fiscal/Tributária
PAMELA CONCEIÇÃO GAVAZZA
Procurador Chefe do Contencioso
CARLOS EDUARDO B. CERQUEIRA
Associação dos Procuradores do Município de
Camaçari - APMC

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

ORDEM DE SERVIÇO
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa
CBV Construtora Ltda, CNPJ 01.379.851/0001-50 a
iniciar execução das obras e serviços de pavimentação e
drenagem em vias públicas dos bairros Parque das
Mangabas, Parque Verde I, Parque Verde II, Recanto das
Árvores e Verdes Horizontes no município de Camaçari,
Bahia, conforme contrato 0205/2019.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:44:44 -03'00'
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Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor
Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro
83099-9, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de
serviços parciais.
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Instrumento vinculante: Termo de Dispensa nº
16/2018.
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL , PELO
PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA O VEÍCULO
(MICROONIBUS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EQUIPAMENTO
A S S I S T I D O P E L A S E C R E TA R I A D E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº
0001/2018, cujo objetivo é a alteração do Disposto na
Cláusula Terceiro – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:

Camaçari, 02 de maio de 2019
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
Ciente

SEDES

Francisco Luiz Moniz Barreto Pereira
CBV Construtora Ltda

Camaçari, 16 de Abril de 2019.
Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
Atenciosamente,

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

Lílian Caroline dos Santos Brito Stuer
Assistente Administrativo
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
Telefone 71 3644-5713

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO
CONTRATO Nº 0180/2018 DE 25 DE MAIO DE 2018
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E
A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro –
Camaçari-Bahia, neste ato representado pelo Prefeito
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO Da SILVA, portador do
R.G nº 04231738-04 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº
598.837.315-15, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
Contrato nº 0180/2018, conforme Processo nº
0231/2018, Termo de Referência nº 6/2018 que se
regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº
8.666/1993, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

SETUR

TERMO DE APOSTILAMENTO

SECRETARIA DE TURISMO

PORTARIA Nº 001/2019
DE 29 DE ABRIL DE 2019
Designa os servidores responsáveis
pela Gestão, Fiscalização e Recebimento
dos Contratos de materiais e serviços
desta Secretaria.
O SECRETÁRIO DO TURISMO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto no Art. 67
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:45:03 -03'00'
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da Lei Federal nº 8666/1993 e considerando o Decreto nº
4793/2009 que regulamenta a Lei nº 978/2009, no uso de
suas atribuições

GABINETE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO DE
CAMAÇARI, EM 02 DE MAIO DE 2018.
GILVAN SOUZA
SECRETÁRIO DE TURISMO

Art.1° Designar os servidores relacionados abaixo para
atuar na Gestão e Fiscalização dos Contratos de
Prestação de Serviços e Recebimento de materiais
desta Secretaria.

Art. 2º Em casos excepcionais, na ausência do gestor ou
do fiscal de Contrato designado, o servidor FABIO
MATOS SILVA, matrícula 831502 (SETUR), assumirá a
designação de Gestor ou Fiscal de Contrato substituto.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

ISSM

RESOLVE

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL
PORTARIA Nº 26/2019
DE 02 DE MAIO DE 2019

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no disposto no inciso XVIII do
artigo 13, do Regimento Interno deste Instituto,

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DE SECRETÁRIO DO TURISMO DE
CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2019.
GILVAN SOUZA
SECRETÁRIO DO TURISMO

PORTARIA Nº002/2019
DE 02 DE MAIO DE 2019
Designação de servidor para gestão de
Adiantamento para pequenas despesa
desta Secretaria.
O SECRETÁRIO DE TURISMO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, considerando o disposto na Lei
Municipal nº 979/2009 e considerando o Decreto
Municipal nº 4794/2009 no uso de suas atribuições

RESOLVE
NOMEAR, a Servidora Efetiva EMANUELLE ROCHA
REIMÃO DOS REIS, matrícula 110017 no cargo
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES
II a partir de 02/05/2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL – ISSM, EM 02 DE MAIO DE 2019
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 29/2019
DE 07 DE MAIO DE 2019

RESOLVE
Art.1° Designar a servidora relacionada abaixo para
atuar como responsável pela realização de Despesa e
Prestação de Contas de Adiantamento da Secretaria
Municipal de Turismo

O Diretor Superintendente do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, no uso
de suas atribuições legais e com fundamento no
disposto no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento
Interno deste Instituto,
RESOLVE

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EXONERAR, a Servidora Efetiva EMANUELLE
ROCHA REIMÃO DOS REIS, matrícula 110017 no
cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II,
Símbolo GAS II a partir de 02/05/2019.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:45:20 -03'00'
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publicação, revogadas as disposições em
contrário.
AVISO DE ADITAMENTO DE VALOR
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL – ISSM, EM 07 DE MAIO DE 2019

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL
CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL
CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
008/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 013/2017
O Diretor Superintendente do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a celebração do
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
013/2017, oriundo da Inexigibilidade de Licitação Nº
008/2017, tendo como contratada a empresa
KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ
sob nº 09.298.726/0001-27.
OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a
prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo nº
013/2017, celebrado em 03 de Maio de 2017,
referente execução serviços técnicos profissionais
de Assessoria e Consultoria Jurídica para o ISSM,
em todos os ramos do Direito.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 013/2017 fica prorrogado por mais 12
(doze) meses a partir do dia 03 de Maio de 2019, em
conformidade com o disposto na Cláusula Sexta do
citado contrato.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2018
O Diretor Superintendente do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a celebração do
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
010/2018, oriundo do Pregão Presencial Nº
004/2018, tendo como contratada a empresa G&M
AGÊNCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE
EVENTOS LTDA – FOCCUS PRODUÇÕES,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.726.814/0001-10.
OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo, o
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor
total do Contrato Administrativo Nº 010/2018,
firmado entre as partes, em 03/09/2018, de acordo
com o previsto no artigo 65, §1º da Lei Federal nº
8.666/93.
ACRÉSCIMO
O presente Termo Aditivo tem o valor de R$
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Com o presente Aditivo, a CLÁUSULA TERCEIRA –
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO passa a
ter a seguinte redação:
O valor do presente Contrato é de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais) fixo e
irreajustável, inclusas todas as despesas com
tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos, frete, seguros e quaisquer outras que
forem devidas, no fornecimento das passagens.
Camaçari, 03 de Maio de 2019.

Camaçari, 02 de Maio de 2019.
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.05.13 15:45:39 -03'00'
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

BRANCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 05/2019. TERMO DE
DISPENSA DISPENSA Nº. 006/2019. OBJETO:
contratação de empresa especializada para
fornecimento de um Link Dedicado de Internet, incluindo
manutenção e suporte técnico, que possibilite ainda a
interligação do Aterro Sanitário e a Sede da Limpec.
CONTRATADA: LOGNET TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA LTDA. VALOR GLOBAL R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa:
33.90.40.00; Fonte de Recurso: 0100.000 e/ou
0250.000. VIGÊNCIA: até 31/12/19. ASSINATURA:
08/04/2019 - ARMANDO BRIGTH MANSUR FILHO
–DIRETOR - PRESIDENTE

EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO DA LIMPEC
TERMO DE DISPENSA Nº. 06/2019; CONTRATADA:
LOGNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada
para fornecimento de um Link Dedicado de Internet,
incluindo manutenção e suporte técnico, que possibilite
ainda a interligação do Aterro Sanitário e a Sede da
Limpec. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). Fundamentada no Art. 24, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93 Data da RATIFICAÇÃO: 08/04/2019.
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO - DIRETOR
PRESIDENTE.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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Dados: 2019.05.13 15:46:11 -03'00'

