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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO Nº 7386/2020
DE 01 DE SETEMBRO DE 2020
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 2020, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DECAMAÇARI, 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 2020 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 execuçãodos serviços públicos de
competência municipal, em especial os essenciais; e
Considerando que os procedimentos pertinentes a tais
providências devem sercumpridos 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 Contase do Balanço Geral
Consolidado do Município,
DECRETA
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de
encerramento do exercício financeiro de 2020, no âmbito
da Administração Pública Municipal.
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§ 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 2020,
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 2020 e do levantamento dos balanços isolados e
conjunto do Município de Camaçari,seus Órgãos,
Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Empresas
PúblicasDependentes, integrantes do Orçamento 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
convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro,
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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 20 de
novembro de 2020, 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.
§ 2ºConstituem exceções ao disposto no §1º e §2º deste
artigo 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.
§ 3ºCaso não sejam adotadas as providências
necessárias para o estorno dos empenhos que não serão
executados no exercício financeiro corrente, conforme
disposto no §1º 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.
§ 4ºAs solicitações para abertura de créditos adicionais e
modificações orçamentárias para reforço de dotações
visando atender às disposições do §1º deste artigo, que
se demonstrem insuficientes para atendimento das
despesas previstas, deverão ingressar na Secretaria da
Fazenda até o dia 10 de novembro de 2020.
§ 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 27de novembro de
2020, 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 §6º deste artigo para pagamento dentro do
exercício vigente fica limitada ao dia 15 de dezembro de
2020, 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;
III –Com juros, encargos e amortização da dívida interna
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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 e ou
contratos de repasses com a União e o Estado da Bahia,
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
28 de dezembro de 2020, 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 e ou
contratos de repasses com a União e o Estado da Bahia,
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 05 de janeiro de 2021, os
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extratos bancários em três vias acompanhadas das
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 2020 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 08de janeiro de
2021, com data de referência 28 de dezembro de 2020,
contemplando todos os saldos de empenhos que não
tenham sido anulados até 28 de dezembro de 2020.
Art. 7º Os restos a pagar não processados inscritos em
exercícios anteriores, que não tenham sido liquidados
até 01 de outubro de 2020, devem ter seus registros
cancelados até 18 de dezembro de 2020, 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 2020 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 2020.
Art. 8º As Unidades da Administração Direta e Indireta
devem avaliar a prescrição dos restos a pagar inscritos
em 31 de dezembro de 2015 e em exercícios que
antecederem a 2015, que não forem pagos até 01 de
outubro de
2020, 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 nasCoordenações de Contabilidade de cada
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Terça-feira
01 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1493 - Pagina. 03 de 21

Entidade que integra a Administração Pública, mediante
formalização de processo administrativo, observados os
termos da Instrução Cameral n.º 001/2016 – 1ª C do TCM,
até 28 de dezembro de 2020.
§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 28 de dezembro de
2020.
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 15 de outubro
de 2020.
§ 2º O prazo máximo de prestação de contas fica como
data limite para baixa dos adiantamentos até o dia o dia
09 de novembro de 2020.
§ 3º A Controladoria Geral do Municípiodeve indicar à
Coordenadoria de Contabilidade os servidores postos em
alcance para os devidos registros, até 10 de dezembro de
2020.
§ 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, unidade
vinculado a Controladoria Geral do Município, até o dia 10
de janeiro de 2021, 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
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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 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 10 de janeiro de 2021, 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 10 de janeiro de 2021, 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.
§ 1ºA 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 15 de janeiro de 2021, 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.
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Art. 13 A Secretaria da Fazenda deverá encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade até o dia 10 de janeiro
de 2021:
I - Relatório da Dívida Ativa demonstrando os créditos do
Município existentes em 31 de dezembro de 2020, com a
indicação dos valores referentes às inscrições, à
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 2020, 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 10de janeiro de 2021, a posição dos créditos não
inscritos em Dívida Ativa na data de 31 de dezembro de
2020, 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 2021, 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
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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 de dezembro de 2020;
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.
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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 18 de janeiro de 2021, a posição
dos créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa na
data de 31 de dezembro de 2020.

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.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de
base para apuração dos demais créditos não tributários
devem ficar à disposição dos Órgãos de Controle,
segregando-os os créditos em cobrança administrativa e
em execução judicial.

§ 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.

Art. 16 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade,
até o dia 10 de janeiro de 2021, a posição dos créditos
tributários a compensar em 31 de dezembro de 2020.

§ 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
Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de
vir este a proceder à respectivatomada de contas,
conforme disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do
Tribunal de Contas dos Municípios.

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 de dezembro de 2020,
acompanhado das certidões ou extratos emitidos pelos
órgãos credores pertinentes, até o dia 17 de janeiro de
2021.
Art. 18 Os Gestores das Autarquias, Fundações e
Empresas Dependentes integrantes da Administração
Indireta devem encaminhar àCoordenadoria de
Contabilidade respectivao 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 de dezembro de 2020, acompanhado das
certidões ou extratos emitidos pelos órgãos credores
pertinentes, até o dia 17 de janeiro de 2021.
Art.19 A Procuradoria Geral do Município deve
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até 17 de
janeiro de 2021, a relação dos precatórios existentes em
31 de dezembro de 2020, por ordem cronológica de
inscrição, segregando-os em alimentares em regime
ordinário e especial e oscomuns em regime ordinário e
especial.
Parágrafo único. A PGM deve encaminhar no mesmo
prazo estabelecido no caput deste artigo, à
Coordenadoria de Contabilidade, a relação das ações
decorrentes de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e
fiscais que tenham o risco de perdas por arte da
Administração com existência de uma estimativa
confiável do valor da obrigação.
SEÇÃO VIII
TRANSFERÊNCIAS DESUBVENÇÕES SOCIAS,
CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRATOS DE
GESTÃO
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

§ 3º -O prazo máximo para repasse de subvenções
sociais no ano de 2020 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 20de janeiro de 2021, todos os
lançamentos e ajustes contábeis necessários ao
encerramento do exercício financeiro de 2020.
Art. 22 AsUnidades mencionadas no artigo anterior
deverão encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade,
até o dia 20 de janeiro de 2021, cópia dos balanços
relativos ao exercício de 2020 assinados pelo Contador e
pelo Gestor da Unidade.
Art. 23 Os balanços apresentados deverão conter notas
explicativas, conforme definido pelasPortarias Conjunta
STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria
Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de
2018e pela Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de
2018 - MCASP 8ª 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 - Evidenciaçãodas 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
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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.
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saldos apresentados no passivo, de natureza patrimonial
e financeira, até o dia 04 de dezembro de 2020,para que
os titulares das respectivas Entidades apresentem a
documentação de suporte dos registros do passivo
circulante e não circulantes inclusive cópias 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 18 de janeiro de 2021.
Art. 29As 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 2020, até o dia 03 de fevereiro de 2021.

Art. 24 O Instituto de Previdência do Município de
Camaçari - ISSM deve encaminhar à Coordenadoria de
Contabilidade da Entidade, até 20 de janeiro de 2021, o
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de
Previdência, em conformidade com o quanto determina a
Portaria nº 495/2017 da STN que aprovou a 8ª edição do
Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

Art. 30 Todas as movimentações contábeis de
incorporação ou baixa independente da execução
orçamentária, especialmente aquelas que envolvem as
contas de Ajustes de Exercícios Anteriores, devem ser
respaldadas em processos administrativos devidamente
instruídos.

Art. 25
O Balanço Consolidado do Município
deCamaçari será encerrado em 31 de janeiro de 2021,
data em que serão transferidos os saldos finais de todas
as contas contábeis para as demonstrações da
competência janeiro de 2020.

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 edocumentos
extemporâneos, que sejam passíveis de registro
contábil, serão tratados como evento subsequente e
contabilizadas no exercício de 2021.

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

SEÇÃO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26 A Secretaria Municipal da Fazenda, osFundos
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 de dezembro de 2020.
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 23de novembro de
2020, 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 2020, 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
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II - IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço
Financeiro (Anexo 13);
III –IPC 04 – Metodologia para Elaboração do Balanço
Patrimonial (Anexo 14);
IV –IPC 05 – Metodologia para Elaboração das
Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
V - IPC 08 – Metodologia para Elaboração da
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Art. 32 A Controladoria Geral do Município poderá editar
normas complementares necessárias para disciplinar o
encerramento do exercício financeiro de 2020.
Art. 33A 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.
G A B I N E T E D O P R E F E I TO M U N I C I PA L D E
CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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DECRETO Nº 7387/2020
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre as condutas vedadas aos
agentes públicos nas eleições de 2020,
determina a observância da legislação
eleitoral pelos órgãos e entidades da
administração pública municipal e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município e:
Considerando a necessidade de evitar a prática de
condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral
vindouro e, também, em observância ao quanto
estabelecido na Lei Federal nº 9.504/97;
Considerando as diretivas constantes na Nota Técnica
PGM nº 003/2020;
Considerando a ocorrência de dúvidas por parte dos
agentes públicos quanto à aplicação da legislação
eleitoral voltada para a administração pública;
Considerando que a atual administração municipal tem
como premissa o atendimento uniforme e eficiente a
todos os cidadãos e entidades deste município,
independentemente de siglas ou preferências políticopartidárias;
DECRETA
Art. 1º São proibidas aos agentes públicos municipais,
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à Administração direta ou indireta do
Município, ressalvada a realização de convenção
partidária prevista no art. 8º da Lei 9.504/97.
II – usar materiais ou serviços, custeados pelos
governos ou casas legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos
órgãos que integram;
III – ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta do Poder Executivo
Municipal, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo
se o servidor ou o empregado estiver licenciado;
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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candidato, partido político ou coligação, de distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social custeados
ou subvencionados pelo poder público;
V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir
ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito,
a partir de 15 de agosto de 2020 até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas:
a. a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até o dia 15 de agosto de 2020;
c) a nomeação ou contratação necessária à instalação
ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe
do Poder Executivo;
VI – a partir de 15 de agosto de 2020 até 15 de novembro
de 2020:
a) receber pelo município recursos estaduais e/ou
federais, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para a execução de obra ou serviço
em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo
em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
VII – realizar até o dia 31 de agosto de 2020, despesas
com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas
entidades da administração indireta, que excedam a
média dos gastos nos dois primeiro quadrimestres dos
anos antecedentes, quais sejam, 2017, 2018 e 2019.
VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da
remuneração dos servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo
do ano de 2020, a partir de 15 de maio de 2020 até a
posse dos eleitos.
§1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste
decreto, quem exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta ou
fundacional.
§ 2º Fica proibida, no ano de 2020, a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública municipal, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento
de sua execução financeira e administrativa.
§ 3º. Os programas sociais de que tratam o parágrafo
anterior não poderão, no ano de 2020, ser executados
por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por
este mantida.
Art. 2º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Art. 3º A partir de 15 de agosto de 2020, na realização de
inaugurações, é vedada a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos.
§ 1º Enquanto estiver vigente o Toque de Recolher, os
horários disciplinados no Plano Estratégico de
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, Fases I
e II, para o funcionamento das atividades não
essenciais, deverá se adequar à restrição imposta pelo
Toque de Recolher.
Art. 4º É proibido a qualquer pré-candidato comparecer,
a partir de 15 de agosto de 2020, a inaugurações de
obras públicas.
Parágrafo Único. Fica vedado nas inaugurações de
obras públicas, onde seja permitida a participação de
pré-candidatos, a fixação ou propagandas destes, bem
como a utilização da palavra com pedidos de votos ou
qualquer referência às próximas eleições.
Art. 5º Fica proibido aos profissionais da área médica,
vinculados ao município, quando do atendimento dos
munícipes, fazer qualquer menção a candidaturas,
solicitar votos ou efetuar qualquer promessa com fins
eleitorais.
Art. 6º Fica proibido a qualquer profissional da área de
educação, nas escolas públicas do município, promover
reuniões com fins eleitorais dentro dos estabelecimentos
de ensino, bem com suspender as aulas ou liberar os
estudantes para participarem de eventos políticos, salvo
os casos com expressa autorização em Lei Federal.
Art. 7º Fica proibido aos servidores públicos da
administração direta e indireta lotados neste município
dar, oferecer ou prometer bens ou vantagens ao eleitor
para obtenção e votos.
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espécie de propaganda de candidato.
Art. 10º. Fica proibida a distribuição e afixação de
qualquer material de propaganda eleitoral nas
dependências de qualquer prédio público pertencentes
ao município.
§1º. A vedação constante no caput deste artigo também
se aplica ao material veiculado mediante a rede mundial
de computadores, devendo a internet ser um meio de
comunicação de uso exclusivo para trabalhos
relacionados ao respectivo órgão onde está lotado o
servidor público municipal.
§2º. O usuário descrito no parágrafo anterior deve
abster-se de utilizar a internet com objetivos ou meio
para a prática de atos ilícitos, proibidos pela lei ou pelo
presente decreto, lesivos aos direitos e interesses do
Município, de terceiros ou que, de qualquer forma,
possam danificar, inutilizar, sobrecarregar ou deteriorar
os recursos tecnológicos (hardware e software) do ente
municipal ou de terceiros, bem como os documentos e
arquivos de qualquer tipo, de seu uso ou de uso de
terceiros.
§3º. O acesso a qualquer conteúdo que esteja em
desacordo com essa prática como sites de conteúdo
sexual, pedofilia, discriminação de qualquer tipo, jogos,
salas de bate-papo, web messengers, comunidades
virtuais, serviços de proxy público, incentivo a atos
ilícitos e afins é terminantemente proibido, durante o
horário de expediente.
§4º. Durante o horário de expediente, excetuando-se o
intervalo intrajornada, é vedado o uso de redes sociais,
inclusive, aplicativos de mensagens instantâneas, por
parte dos agentes públicos municipais com fins
eleitorais.
Art. 11. O agente público que tiver ciência de alguma
irregularidade deverá, imediatamente, providenciar a
retirada do material irregular, bem como identificar o
infrator e comunicar tal fato à administração, para que
possa tomar as providências cabíveis.
Parágrafo único. Detectada a qualquer tempo as
irregularidades constantes neste decreto, a autoridade
notificará o servidor, por intermédio de sua chefia
imediata, para apresentar defesa, cujo processo
administrativo disciplinar se desenvolverá nos termos da
legislação vigente, respeitado o contraditório e a ampla
defesa.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 8º. Fica proibido a qualquer servidor, em horário de
expediente, participar de evento político ou usar
qualquer indumentária ou espécie de propaganda de
candidato.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO DE 2020.

Art. 9º. Fica proibido aos servidores da limpeza pública a
utilização, durante a jornada de trabalho, de qualquer

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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1601/2019 e Lei Municipal nº 1624/2020

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 1036/2020,
RESOLVE

PORTARIA Nº 50001/2020
DE 25 DE AGOSTO DE 2020
O SECRETÁRIO 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 de 30 de agosto de
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013,
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº
1601/2019 e Lei Municipal nº 1624/2020
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 1813/2020,

CONCEDER ao (a) servidor (a) MANOEL FRANCISCO
CERQUEIRA LOPES DE BRITTO, matricula 8142,
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de
Professor I, lotado (a) na Secretaria da Educação SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três)
meses referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/2000
a 16/05/2005, após compensação das faltas justificadas
e/ou licença sem vencimentos, o período aquisitivo será
de 17/05/2000 a 19/03/2009, a partir de 01 de Setembro
de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO
DE 2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIZI SANTIAGO
FIGUEREDO, matricula 2284, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a)
na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio
aquisitivo de 08/06/2015 a 08/07/2020, retroativo a 04 de
Agosto de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE AGOSTO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 65001/2020
DE 25 DE AGOSTO DE 2020
O SECRETÁRIO 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 de 30 de agosto de
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013,
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

SEDES

RESOLVE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2020
DISPÕE SOBRE REABERTURA DO
PROCESSO ELEITORAL PARA COMPOR A
REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
N O C O N S E L H O M U N I C I PA L D O S
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, EM CONFORMIDADE
COM A LEI MUNICIPAL Nº 0859/2008, QUE
OCORRERÁ NA MODALIDADE REMOTA
(VIRTUAL) E/OU PRESENCIAL, PARA
MANDATO
DE 02 (DOIS) ANOS, A
CONTAR A PARTIR DA DATA DE POSSE
DOS CONSELHEIROS ELEITOS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, no uso de uma das suas atribuições
legais, e, em consonância com as determinações da Lei
Municipal nº. 859/2008 de 17 de janeiro de 2008, resolve
expedir normas que regulamentam o Processo de Escolha
dos Membros da Representação das Organizações da
Sociedade Civil – OSC, que irão compor tal Conselho no
biênio 2020-2022, a contar da data de posse dos
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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conselheiros eleitos.

Votante, que preencham os seguintes requisitos:

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

a) Apresentar seu Estatuto Social;
b) Estar cadastrada no CMDCA a no mínimo 1 (um) ano;
c) Ter existência mínima de 01 (um) ano;
d) Ter realizado entrega ao CMDCA, do Plano de ação do
ano vigente e relatório comprovando sua atuação na área
da infância e adolescência, referente ao último ano, até o
dia 24 de setembro de 2020.
e) Ter frequência mínima de 50% nas reuniões ordinárias
realizadas nos últimos 2 (dois) anos, se já eram composta
no conselho.

1.1 A Comissão do Processo Eleitoral, de caráter paritário e
temporário, responsável pela organização e realização da
eleição, em conformidade com a reunião ordinária realizada
em 11 de dezembro de 2019, compõe-se:
a) Poder Executivo
· Monique Martins Rivas - Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania - SEDES
· Anete Simões Santana - Secretaria de Educação SEDUC
b) Sociedade Civil
· Cristina Glads Dias da Costa – Associação de Pais e
Amigos de Excepcionais- APAE
· Maria José Laranjeira de Oliveira Neta – Centro de
Integração Empresa-Escola – CIEE
1.2 Todo Processo de eleição poderá ser realizado de forma
remota (virtual), pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do adolescente – CMDCA, através de plataforma
virtual, que será comunicado pela Comissão do Processo
Eleitoral, no momento oportuno. Obedecendo aos
procedimentos das medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento da COVID-19, conforme
estabelecido no Decreto Municipal Nº 7314/2020 e em
conformidade com a Reunião ordinária do CMDCA,
realizada em 05/08/2020..
1.3 Terá como base a Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA e a Lei nº 859/2008 do Município de
Camaçari – Bahia que dispõe sobre a política municipal de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente.
1.4 A Comissão Eleitoral contará com a orientação do
Ministério Público, e este também será Órgão Fiscalizador
do processo.
1.5 Durante o processo, a Comissão Eleitoral manterá o
Ministério Público informado de cada etapa, através do
envio por e-mail de cópia das resoluções e/ou editais
publicados.
1.6 A Eleição tem por objetivo eleger 05 (cinco)
representantes de Organização da Sociedade Civil - OSC,
com seus respectivos suplentes, para o biênio 2020–2022,
de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 859/2008.
2. REQUISITOS PARA CANDIDATURA
2.1 Os representantes das Organizações da Sociedade
Civil serão escolhidos em Assembleia Geral especialmente
convocada para este fim, que poderá ser remota (virtual) ou
presencial conforme, Art. 8º da Lei nº 859/2008 e Decreto
Municipal Nº 7314/2020.
2.2 Poderão se inscrever como candidatos (as) das
Organizações da Sociedade Civil 05 (cinco) membros
efetivos e 05 (cinco) membros suplentes ligadas à questão
da infância e adolescência que estejam devidamente
registradas no CMDCA, de acordo com o Art. 4º da Lei nº
859/2008.
2.3 Somente poderão concorrer as Organizações da
Sociedade Civil – OSC na condição de Candidata e/ou
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2.5 A Organização da sociedade civil – OSC, deve
formalizar o seu pedido e enviar os documentos através do
e-mail: processoeleitoralcmdca_2020@hotmail.com do
dia 25/09/2020 até as 16h do dia 05/10/2020.
2.6 O e-mail enviado pela OSC, após recebido pelo
CMDCA, terá resposta automática constando data e horário
do recebimento.
2.7 A resposta do CMDCA não garante a habilitação da
OSC, a mesma só será efetivada após análise da Comissão
do Processo Eleitoral.
2.8 Somente poderão votar e ser votadas no processo
eleitoral as organizações que fizerem a inscrição prévia no
período previsto neste, não sendo permitida a inclusão de
novos candidatos ou votantes após este período.
3. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E
DOCUMENTOS EXIGIDOS
3.1 A organização de sociedade civil – OSC interessada em
participar do certame deverá enviar para o e-mail:
processoeleitoralcmdca_2020@hotmail.com (arquivo
no formato PDF), dos documentos abaixo relacionados e
obrigatórios, no ato da inscrição da candidatura e dentro do
período estabelecido no item 2.5 deste edital.
a) Requerimento endereçado ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Camaçari, com
indicação de Candidata ou Votante, e indicando o nome do
representante, bem como o segmento que representa
(ANEXO I);
b) Ata da Eleição e posse da atual Diretoria devidamente
registrada em Cartório;
c) Estatuto da Organização da Sociedade Civil autenticado;
d) Registro no CMDCA;
e) Inscrição do CNPJ;
f) Documento de Identificação do Candidato-Eleitor
encaminhado pela OSC;
g) Comprovante de endereço da OSC;
h) Plano de ação do ano vigente e relatório comprovando
sua atuação na área da infância e adolescência, referente
ao último ano.
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i) Declaração preenchida do Candidato-Eleitor (ANEXO II);
j) Declaração de Funcionamento devidamente preenchida
(ANEXO III).
3.2 É de inteira responsabilidade da Entidade, a entrega de
todos os documentos listados assim como o correto e
completo preenchimento do Requerimento de Inscrição.
3.3 Na análise da comissão eleitoral não serão admitidas
inscrições com pendências na apresentação dos
documentos relacionados nesse artigo, de modo que a
ausência de qualquer documento ensejará na inabilitação
da organização.
3.4 Não serão aceitas alterações do Candidato Titular ou
Suplente no dia da eleição ou fora do prazo de inscrição,
salvo motivo de força maior devidamente comprovado.
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divulgação das organizações habilitadas e inabilitadas: até
o dia 09/10/2020;
d) Prazo para impugnação das entidades por qualquer
cidadão ou Organização da sociedade civil – OSC, via email: processoeleitoralcmdca_2020@hotmail.com com
relatório circunstanciado e documentos comprobatórios:
até 15/10/2020, sendo que no último dia até às 14h;
e) Resultado final das organizações sociais habilitadas
após recurso: 21/10/2020;
f) Assembleia de Eleição do Processo de Escolha dos
Membros da Representação das Organizações da
Sociedade Civil do CMDCA: 28/10/2020;
g) Publicação das organizações sociais eleitas:
30/10/2020;
h) Posse do novo Colegiado do CMDCA: 09/11/2020.

3.5 A constatação de fraude nos documentos
apresentados, a qualquer tempo, motivará a impugnação
das entidades.
3.6 A relação das OSC inscritas será publicada a partir do
dia 09/10/2020, com ampla divulgação no site da Prefeitura
na aba Edital e/ou Diário Oficial do Município, ficando os
recursos permitidos a qualquer cidadão até o dia
15/10/2020.
3.7 É vedada a juntada de documentos novos na fase
recursal.
3.8 Após o prazo de recurso, a publicação do resultado final
será realizada no dia 21/10/2020 no site da Prefeitura na
aba Edital e/ou Diário Oficial do Município.

5.2 Considerar-se-ão válidas as publicações constantes no
site do CMDCA, Diário Oficial do Município e/ou Aba de
Editais do site da Prefeitura Municipal de Camaçari.
6. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO
6.1 A Eleição dos cinco representantes da sociedade civil
para compor o CMDCA para o biênio 2020/2022, sob a
fiscalização do representante do Ministério Público da
Comarca de Camaçari ocorrerá dia 28/10/2020, e será
realizada por meio eletrônico ou presencial, a depender das
circunstâncias devido a pandemia do COVID-19 e
divulgado previamente pelo CMDCA.
6.1.1 O CMDCA deverá fornecer listagem das organizações
de sociedade civil candidatas e/ou votantes.

4. DOS IMPEDIMENTOS
4.1 Serão impedidas de concorrer ao pleito:
I - Conselhos de políticas públicas;
II - Entidades que tenham algum tipo de impedimento legal;
III - Entidades que já tenham exercido 02 (dois) mandatos
consecutivos, nos dois últimos biênios.
Parágrafo Único - Entidades diversas que possuam os
mesmos diretores na composição estatutária só terão
direito a um voto ou a uma candidatura.
4.2 Não poderão ser nomeados Conselheiros de Direitos:
I - Representantes de órgão de outras esferas
governamentais; II - Conselheiros Tutelares no exercício da
função.

6.2 Cada Organização da sociedade civil de forma indireta
poderá, através do seu Candidato-Eleitor, votar em até 05
(cinco) Organizações da sociedade civil.
6.3 Assembleia de Eleição é o órgão máximo de
deliberação sobre a escolha dos representantes das
Organizações da Sociedade Civil para compor o Colegiado
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos
Adolescentes - CMDCA.
6.3.1 Instalada a Assembleia pelo Presidente da Comissão
do Processo Eleitoral, às 09h irá coordenar os trabalhos
desde a sua instalação, até a proclamação dos
representantes eleitos, além de receber propostas e
encaminhá-las à apreciação do plenário, dentre outras
atribuições similares.

5. HABILITAÇÃO E CRONOGRAMA
5.1 A habilitação das Entidades Candidatas e Votantes ao
Processo Eleitoral será feita pela Comissão do Processo
Eleitoral de acordo com os requisitos previstos neste edital
e dentro do seguinte cronograma:
a) Republicação do edital: de 26/08/2020 até 24/09/2020;
b) Inscrições: de 25/09/2020 até 05/10/2020 até às 16h;

6.3.2 A Mesa Diretora da Assembleia não poderá ter
candidatos ao pleito e será composta por Presidente,
Secretário e Relator, eleitos por maioria simples do
Plenário.
6.3.3 Participarão da Assembleia com direito a voto e voz,
as Organizações de Sociedade Civil presentes, através da
conferência virtual ou presencialmente, a depender de
situação fática, habilitadas previamente como Candidatas
ou Votantes.

c) Análise pela Comissão do Processo Eleitoral e
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6.4 As demais OSC's registradas no CMDCA poderão
participar como observadores, sem direito a voz e voto.
6.5 A Assembleia terá a seguinte programação: I - Leitura do
Edital;
II - Eleição;
III - Proclamação dos resultados das Entidades eleitas; IV Encerramento.
6.6 A Eleição terá o seguinte procedimento: I - Instalação da
Mesa Diretora;
II – Leitura da relação de entidades candidatas; III Coleta de votos;
IV - Apuração dos votos;
V - Apresentação das Entidades eleitas o os respectivos
números de votos.
7. DA VOTAÇÃO
7.1 Se realizada no formato remoto (virtual), no dia do pleito,
28/10/2020, o (a) Presidente da Mesa Diretora, o Secretário
e o Relator, verificarão se o aplicativo de conferência de
plataforma livre ou em parceria com a CCTGI estão em
perfeito funcionamento.
7.1.1 Suprimida as deficiências, o (a) Presidente
determinará o início dos trabalhos.
7.2 A votação começará às 09h com término às 14h, salvo
impedimento, se a Assembleia se pronunciar.
7.2.1 O (A) representante Votante da Organização da
Sociedade Civil que não apresentar documentos de
identificação oficial com foto não poderá votar.
7.3 Cada representante da sociedade civil habilitado como
votante, poderá votar em até 05 (cinco) organizações.
7.4 A votação deverá ser realizada através de voto aberto;
7.5 Terminada a votação e declarado o seu encerramento, o
(a) Presidente adotará as seguintes providências:
I - Encerrará, com sua assinatura, termo em que foram
contabilizados os votos. II - Determinará o início da
apuração.
7.6 Ao término da votação far-se-á a apuração dos votos e a
Comissão do Processo Eleitoral proclamará o resultado
final da eleição, mandando publicar o nome das
Organizações da Sociedade Civil eleitas e números de
sufrágio recebido, sendo que as 05 (cinco) mais votadas
serão as titulares, e demais OSC serão consideradas
suplentes.
7.7 Havendo empate na votação será considerada
vencedora a que tiver mais tempo de cadastro no CMDCA.
7.8 Se realizada no formato presencial, o CMDCA, por
meio da Comissão Eleitoral, emitirá antes da data da
eleição Atos complementares a este Edital, estabelecendo
os procedimentos sobre a votação, sendo divulgando antes
a data da eleição, na Aba de editais e/ou Diário Oficial.

divulgará o nome das Organizações da Sociedade Civil
eleitas e números de sufrágio recebido dia 30/10/2020,
sendo que as 05 (cinco) mais votadas serão as titulares, e
demais OSC serão consideradas suplentes.
8.2 Após o término da Assembleia será proclamado o
Colegiado Não Governamental e a eleição da nova Mesa
diretora do CMDCA, ocorrerá após a posse dos
conselheiros não governamentais e governamentais, e
será composta de: Presidente, Vice-Presidente e
Secretário Executivo, com a publicação no site oficial da
Prefeitura Municipal de Camaçari na aba de editais e/ou
Diário Oficial do Município.
9. DA POSSE
9.1 A Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Gabinete
do Prefeito a relação das Organizações da Sociedade Civil
eleitas, em forma de Resolução, dentro de um prazo de três
(03) dias a contar da data de publicação do resultado da
eleição.
9.2 O Gabinete do Prefeito será responsável pela Sessão
Solene de Posse dos Conselheiros indicados e eleitos do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, a ser realizada dia 09/11/2020, de forma
virtual ou presencial.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os procedimentos minuciosos sobre a votação será
divulgado antes da data da eleição, assim como
encaminhada via e-mail para os Candidatos e Votantes,
após a definição da plataforma ou aplicativo a ser usado,
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente.
10.2 O CMDCA, por meio da Comissão Eleitoral, poderá
emitir Atos Complementares a este Edital, quando se fizer
necessário.
10.3 Os casos omissos no presente Edital e recursos serão
resolvidos pela Comissão Eleitoral, observada, no que
couber, a legislação eleitoral, podendo, a critério da
Comissão Eleitoral, ouvir a Assessoria Jurídica da SEDES e
o Ministério Público Estadual a qualquer momento.
Comissão Eleitoral
Monique Martins Rivas
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania –
SEDES
Anete Simões Santana Santos Secretaria de Educação SEDUC
Cristina Glads Dias da Costa
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais- APAE
Maria José Laranjeira de Oliveira Neta Centro de
Integração Empresa-Escola - CIEE

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Camaçari – BA, 26 de agosto de 2020.
8.1 Ao final da apuração, a Comissão do Processo Eleitoral
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(cinco) de idade pela Secretaria de Saúde de Camaçari SESAU através do Centro de Controle de Zoonoses.
Fica instruído:

SECRETARIA DA SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2020
DE 27 DE AGOSTO DE 2020
“Disciplina os procedimentos
administrativos relativos ao
cadastramento de animais para
castrações cirúrgicas em fêmeas e
machos das espécies canina e felina de
06 (seis) meses a 05 (cinco)anos de
idade, realizadas através de clínica
veterinária especializada contratada
para prestação dos serviços no
município de Camaçari, como estratégia
de vigilância de controle de zoonoses.”
Considerando a contratação de clínica veterinária
especializada para prestação de serviço de castrações
cirúrgicas em fêmeas e machos das espécies canina e
felina de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos de idade;
Considerando que as castrações em cães e gatos são
uma forma de conter zoonoses por eles transmitidos; e
Considerando a necessidade de estabelecer os
procedimentos e trâmites para o cadastramento e
respectivos atendimentos das castrações oferecidas
gratuitamente a cães e gatos de 06 (seis) meses a 05
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Art. 1º. Que o cadastramento para castrações cirúrgicas
em fêmeas e machos das espécies canina e felina de 06
(seis) meses a 05 (cinco) de idade seja realizado pelo
tutor interessado, de forma online, mediante protocolo
Web, no site da Prefeitura Municipal de Camaçari –
http://www.camacari.ba.gov.br/ , ou de forma presencial
nas Unidades Básicas de Saúde – UBS do município de
Camaçari, seguindo o fluxo estabelecido no anexo I.
Art. 2. Será permitido cadastrar até 03 (três) animais por
Cadastro de Pessoa Física – CPF a cada período de um
ano.
Art. 3º. O tutor interessado deve ser maior de 18 anos e
residir no município de Camaçari/Ba cabendo a este:
I – Informar corretamente, no mínimo, um telefone para
contato no ato do cadastro;
II – Comunicar com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, em caso de impossibilidade de
comparecer no dia e hora agendados para o
procedimento. Em caso de ausência no dia agendado,
sem aviso prévio, a solicitação será cancelada e o
interessado só terá direito a realizar novo processo de
cadastramento para cirurgia de esterilização do animal
decorrido 03 (três) meses contado a partir da data
agendada.
Art. 4º. Para o devido andamento do cadastramento, o
tutor interessado deverá anexar à ficha de cadastro os
seguintes documentos:
I – Documento de identificação oficial com foto (RG, CNH
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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e/ou carteira de trabalho);
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procedimento cirúrgico de acordo com a sua condição
clínica;

II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
III – Cartão SUS vinculado ao município de Camaçari;

V – No caso de cadela ou gata: levar cobertor, atadura
crepom (faixa) nova e colar elisabetano ou macacão
cirúrgico;

IV – Comprovante de endereço do tutor, atualizado e
vinculado ao município de Camaçari, datado de no
máximo 03 (três) meses.

VI – No caso de cão: cobertor e colar elisabetano;
VII – No caso de gato: cobertor;

V – Cartão de vacinação antirrábica do animal candidato
à castração, com vacina antirrábica a aplicada a mais de
10 dias e menos de um ano e caso a vacinação tenha sido
realizada em estabelecimento particular, a carteira de
vacinação deve estar assinada e carimbada por
profissional Médico Veterinário; e
VII – Resultado negativo de exame para Leishmaniose
Visceral Canina (Calazar), datado de até 06 (seis) meses
(Apenas para caninos).
Art. 5º. Os caninos que nunca realizaram exame para
Calazar ou que o resultado esteja fora da validade,
poderão ser testados pelo Centro de Controle de
Zoonoses através do teste rápido que quando for
positivo demandará realização de exame sorológico
ELISA confirmatório para Leishmaniose Visceral. Que o
impedirá de realizar o procedimento, se for positivo.
Art. 6º. As solicitações de cadastro serão avaliadas pela
equipe técnica do CCZ podendo ser aprovadas ou não.
Se aprovadas, o solicitante será informado sobre o local,
data e horário do agendamento do procedimento. O
prazo de espera poderá variar de acordo com a
demanda. A cada solicitação é gerado um número de
cadastro para controle interno, não correspondendo à
ordem de atendimento ou agendamento.
Parágrafo único. O solicitante da castração receberá a
informação através de mensagem por e-mail, SMS ou
mensagem WhatsApp, e/ou contato telefônico do CCZ,
de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Após 03
(três) tentativas de contato sem sucesso, o cadastro será
cancelado, podendo o solicitante realizar novo cadastro
quando desejar.
Art. 7º. No dia agendado para a cirurgia de castração o
tutor interessado deve:
I – Chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência, na
clínica referenciada sob pena de ter o atendimento
cancelado;

VIII – O animal que será submetido ao procedimento
deverá está, no mínimo com 12 horas, em jejum de
alimentos sólidos e líquidos;
IX – No caso de cadela ou gata: levar cobertor, atadura
crepom (faixa) nova e colar elisabetano ou macacão
cirúrgico;
X – No caso de cão: cobertor e colar elisabetano; e
XI – No caso de gato: cobertor.
Art. 8º. A SESAU oferece de forma gratuita as cirurgias de
castração (para fêmeas e para machos das espécies
felina e canina), além de anestesia injetável.
Parágrafo único. Os animais de raças braquicefalicas –
de focinho achatado ou curto, como os cães Pug,
Buldogue Inglês, Buldogue Francês, Boston Terrier,
Pequinês, Boxer, Dogue de Bordeaux, ShihTzu, – e o
gato persa, entre outros –, não são contempladas neste
programa de Castração Animal, devido suas
características anatômicas e funcionais.
Art. 9º. Cães e cadelas devem ser conduzidos em guias
próprias. Nunca soltos! Felinos devem ser transportados
em caixas de transporte próprias, nunca no colo ou em
guias, devido ao risco de fugas.
Art. 10º. Excepcionalmente, a clínica referenciada
poderá cancelar cirurgias agendadas, ocasião em que o
tutor interessado será comunicado por telefone com até
24 (vinte quatro) horas de antecedência e o
procedimento será remarcado.
Art. 11º. A cirurgia de castração só será realizada
mediante leitura, preenchimento e assinatura pelo
solicitante do TERMO DE CONSENTIMENTO E
AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE
CASTRAÇÃO CIRÚRGICA E ANESTESIA EM CÃES E
GATOS – ANEXO I, fornecido pela clínica referenciada.

II – Obrigatoriamente apresentar documento de
identificação com foto e comprovante de cadastramento
em seu nome;

Art. 12º. Todo animal castrado através da SESAU
receberá necessariamente identificação tipo tatuagem
“PMC”, na região ventral, indicando que o mesmo já foi
castrado.

III – Autorização para realização do procedimento emitida
pelo Sistema CRM – Sistema de Regulação;

Art. 13º. A SESAU não oferece castração em animais
com lesões cutâneas, epilépticos, obesos, no cio
(cadelas) ou em gestação (gatas ou cadelas), enquanto
perdurar a situação clínica.

IV – Comparecer a clínica veterinária indicada com o
animal candidato a castração, que será avaliado pelo
profissional médico veterinário e confirmado o
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aguardar pelo menos 20 (vinte) dias após seu término
para realizar a esterilização. Em caso de gestação (gatas
ou cadelas) recente, deve-se aguardar no mínimo 60
(sessenta) dias após o parto para realizar a castração.
Art. 14º. Cães e gatos comunitários ou abandonados
recolhidos por Organizações Não Governamentais ONGs serão atendidos prioritariamente, assim como
cães e gatos pertencentes a imóveis ou regiões do
município onde seja constatada a necessidade de
atendimento imediato, em face da superpopulação de
animais, alto risco epidemiológico, calamidades e/ou
outros casos específicos mediante avaliação do corpo
técnico do CCZ.
Art. 15º. As situações não previstas nesta instrução
normativa poderão ser resolvidas com a Diretoria da
Vigilância à Saúde – DIVISA / Centro de Controle de
Zoonoses - CCZ de Camaçari- Bahia, através de e-mail
castração.camacari@gmail.com.
SHIRLEY ROCHA
Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses
ALCIONE VASCONCELOS
Diretora Vigilância à Saúde
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário de Saúde
ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO
PARA PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO
CIRÚRGICA E ANESTESIA EM CÃES E GATOS
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Autorizo a realização do procedimento cirúrgico de
castração e anestésico no animal acima identificado a
ser realizado pelo(a) Médico(a) Veterinário(a).
Confirmo que o animal que foi trazido e está sob minha
responsabilidade não está no CIO, com suspeita de
prenhes e nem amamentando. Está em jejum
alimentar (comida) de 12 horas e hídrico (água) de 8
horas, pois, caso contrário, poderá gerar
intercorrências levando o animal ao óbito. Autorizo a
aplicação de sedativos e/ou anestésicos necessários
para os procedimentos cirúrgicos, declarando que fui
informado/a que estes procedimentos podem
apresentar complicações, mesmo quando aplicados
com perícia e prudência. Confirmo que após a saída
do animal desta clínica, na qualidade de tutor (a)/
responsável, tomarei todos os cuidados necessários
conforme lista informada (verso), observando o
paciente e imediatamente comunicando quaisquer
complicações ou acidentes que venham a ocorrer.
Serão atendidos somente cães e gatos referenciados
pela Secretaria de Saúde de Camaçari (SESAU),
comprovadamente. Este procedimento cirúrgico é
oferecido pelo SESAU gratuitamente. Confirmo que li,
compreendi e concordo com este Termo de
Consentimento para a realização do Procedimento
Cirúrgico que o animal será submetido. Declaro que
me foram claramente explicados os possíveis riscos
inerentes do procedimento, durante ou após a
operação, estando o médico veterinário e a SESAU
isentos de quaisquer responsabilidades decorrentes.
Camaçari, _______de ________________ de _______.
___________________________________________

TUTOR(A)/RESPONSÁVEL:_____________________
___________________.
CPF/CNPJ:
____________________________________________.
ENDEREÇO:_________________________________
________________________________, nº. ________,
COMPLEMENTO:
____________________________________, BAIRRO:
______________________________, CAMAÇARI/BA.
TELEFONES: (

) ___________ (

) ____________

EMAIL:
____________________________________________
__________________;

Assinatura do tutor (a)/responsável pelo animal
Cuidados Pós-cirúrgicos:
1) Manter o animal com colar elisabetano e roupa
cirúrgica! Estes produtos podem ser comprados em
agropecuárias e pet Shops;
2) Realizar limpeza no local da ferida cirúrgica e
medicação prescrita pelo Médico Veterinário;
3) Manter o animal aquecido em local limpo, protegido de
sol, chuva e umidade;

NOME DO ANIMAL: ___________________________;

4) Alterações no local da ferida cirúrgica (abertura de
pontos, muito vermelho, inchado) devem ser relatadas
para a clínica;

IDADE (real ou aproximada): _________; ESPÉCIE:
________________;

5) Os pontos podem ser retirados após 15dias. A ferida
cirúrgica deve estar seca e aderida; e

RAÇA:________________;PELAGEM:_____________
_______;SEXO: __________.

6) Evitar que o animal pule, fuja de casa durante o
período de 15 (quinze) dias.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DA AGRICULTURA E PESCA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 003 /2020
DE 20 DE AGOSTO DE 2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA,
ESTADO DA BAHIA. No uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo artigo 2º, da Lei nº 1150, de 09 de Maio de
2011.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– CMAS
62301- EDMAR DOS SANTOS ARAGÃO
(TITULAR)
2295 - ELZA DE SANTANA (SUPLENTE)
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR – COMSEA
MÔNICA EVANGELISTA DOS SANTOS
(TITULAR)
NEIRIAM TELES – (SUPLENTE)

-

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDÁRIO – CMDRSS
EDNA LUCIA GOMES DA SILVA (TITULAR)
JOANILSA DA CONCEIÇÃO DIAS (SUPLENTE)
ONDE LÊ-SE: : Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Considerando: O regular cumprimento dos critérios e
conceitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 1569, de 28
de Dezembro de 2018, e pelo Decreto nº 7111/2019 que
institui o programa MAIS AGRICULTURA no município de
Camaçari.

LEIA-SE: Art. 2° Esta Portaria entra em vigor com data
retroativa a 19 de maio de 2020. As demais condições
permanecem inalteradas.

RESOLVE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 19 DE MAIO DE 2020.

S E C R E TA R I A D E D E S E N V O LV I M E N TO D A
AGRICULTURA E PESCA - SEDAP
60625- ALBÉRICO MATOS CAMPOS (TITULAR)
1576 - ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA DE JESUS
(SUPLENTE)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA - SEDES
60560 -BEATRIZ SOUSA DA SILVA (TITULAR)
60560- CLEIDA MELO PRATES SILVA (SUPLENTE)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SECAD
06138- M A R C O S PA U L O S O U Z A S A M PA I O
(TITULAR)
830252- EVANDRO ALVES COSTA
(SUPLENTE)

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Denílson Queiroz dos Santos
Secretário de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

SECULT

Art. 1° - Determinar a composição do GGMA – Grupo
Gestor do Programa Mais Agricultura. O GGMA
(Grupo Gestor do Mais Agricultura), núcleo de caráter
deliberativo vinculado as Secretarias de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, e da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania, tem como
objetivos executar, fiscalizar, orientar e acompanhar a
implementação e o desenvolvimento do MAIS
AGRICULTURA. § 1º O GGMA será composto por um
representante titular e um representante suplente de
cada um dos seguintes órgãos: I –Secretaria de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca; II –Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania; III – Secretaria
de Administração; IV– Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS; V –
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Camaçari - COMSEA;

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

SECRETARIA DA CULTURA

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 CEASC
DE 31 DE AGOSTO DE 2020
A Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Decreto nº 7049 de 13 de março de 2019
RESOLVE
declarar impedido, o proponente Deivide dos Santos
Alves, do Edital a seleção de PROPOSTAS
ARTÍSTICAS E CULTURAIS PARA APRESENTAÇÕES
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com o objetivo de
fomentar propostas de apresentação, formação ou
outros conteúdos artísticos e culturais que possam ser
executadas e transmitidas por meio de linguagem
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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audiovisual, bem como para apresentações presenciais
que serão realizadas após terminada a vigência do
Estado de Emergência em Saúde Pública em Camaçari,
instituído por meio do dos Decretos nº7311 e nº7312, de
16 de Março de 2020; nº7314 e nº7315 de 20 de Março de
2020 e nº 7317, de 30 de Março de 2020, que
estabelecem medidas para prevenção, controle e
contenção da pandemia do COVID-19.
Tendo em vista o recebimento de denuncia, que motivou
a averiguação do correto comprimento do item 11.4. d)
"Comprovante de Residência", a averiguação foi
realizada por servidor publico de fé publica no dia
25/08/2020, quando foi constatado que o proponente não
reside no endereço constante na autodeclaração.
GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
Presidente da CEASC

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
00291/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA:
GRUPO MULTI
EVENTOS LTDA EPP. DO OBJETO: Este termo aditivo
tem por finalidade alterar a Clausula quinta do contrato
n°0291/2020,firmado originalmente em 20 de fevereiro
de 2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O
contrato descrito na clausula anterior fica prorrogado por
06 (seis) meses, de modo que a partir de 20 de agosto de
2020, passará a viger ate 20 de fevereiro de 2021. DO
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o
preço, o qual fica estimado no valor global de R$
1.839.040,25 ( Um Milhão, Oitocentos E Trinta E Nove
Mil, Quarenta Reais E Vinte E Cinco Centavos),
permanecendo sem sofrer alteração. 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
das Ações: 4001, Elemento de despesa: 33.90.39.00 e
fonte: 0100.000. RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e
disposições do Contrato originário não modificadas por
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 20
de Agosto de 2020. JOSE GAMA NEVES. MUNICIPIO.
GRUPO MULTI EVENTOS LTDA EPP CONTRATADA.
SEXTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0276/2014 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA:
ALEXANDER
QUEIROZ DOS SANTOS - ME. DO OBJETO: O
presente termo aditivo tem por objeto alterar a Cláusula
segunda - DO PRAZO de contrato 0276/2014, firmado
originalmente em 12 de setembro de 2014, conforme
objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na
clausula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de
modo que a partir de 12 de setembro de 2020. passará a
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viger ate 12 de setembro de 2021. DO PREÇO: Em
virtude do contrato original n°0276/2014 ter como objeto
uma locação imobiliária, que por sua natureza é de
caráter continuado, considerando a prorrogação de
prazo contida na Clausula segunda do presente Termo
aditivo , o valor global estipulado para o referido
instrumento é de R$ 245,871,129 ( duzentos e quarenta e
cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e doze
centavos) que permanecem inalterados , não sendo
devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência
especificado na cláusula anterior, renunciando a parte a
qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 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 das Ações: 4009, Elemento de
despesa: 33.90.39 e fonte: 7101.000. 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, 05 de Agosto de 2020.
ANTONIO ELINALDO DE ARAUJO DA SILVA.
MUNICIPIO. ALEXANDER QUEIROZ DOS SANTOS ME . LOCADOR.

DICOMP
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0135/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para
o fornecimento de itens de armarinho e de materiais de
uso geral na ambiência escolar para suprir as demandas
das unidades escolares e creches pertencentes a
Secretaria de Educação do Município de Camaçari SEDUC. Acolhimento: 15/09/2020 a partir das
08h00min; Abertura: 16/09/2020, às 09h00min; Disputa:
16/09/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação n.º: 833097. Tel.: (71) 3621-6655– Aracele
Santos de Oliveira – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 004/2019 O Secretário de Saúde do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº
004/2019, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica
para a prestação de serviços de saúde no Município de
Camaçari, com base nas necessidades complementares
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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da rede pública e nos preços fixados pela Tabela
Unificada de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, à
requerente RR CLÍNICA OFTALMOLOGICA LTDA, com
o valor básico anual estimado com base na Tabela
Municipal de R$ 1.595.464,80 (Hum milhão
quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) e Tabela
Sus Unificada R$ 1.332.248,40 (Hum milhão trezentos
e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais),
perfazendo valor total de R$ 2.927.713,20 (Dois
milhões novecentos e vinte e sete mil, setecentos e
treze reais e vinte centavos). Data da Homologação:
17 de agosto de 2020 – LUIZ EVANDRO VARGAS
DUPLAT – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
CONTRATO N.º 0430/2020. CONTRATADA: RR
CLÍNICA OFTALMOLOGICA LTDA. Credenciamento
de nº 004/2019, COMPEL. OBJETO: prestação de
serviços de saúde no Município de Camaçari, com base
nas necessidades complementares da rede pública e nos
preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais
do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15
de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos, com o valor básico anual estimado com base na
Tabela Municipal de R$ 1.595.464,80 (Hum milhão
quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) e Tabela
Sus Unificada R$ 1.332.248,40 (Hum milhão trezentos
e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais),
perfazendo valor total de R$ 2.927.713,20 (Dois
milhões novecentos e vinte e sete mil, setecentos e
treze reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 4023; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 6102000. DATA DA
ASSINATURA: 17 de agosto de 2020. LUIZ EVANDRO
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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