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PORTARIA Nº 523/2020
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020

   
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01937.11.02.895.2020,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através do decreto de 17 de outubro de 2018, 
a pedido do servidor MANUEL JOSÉ MENEZES 
PINHEIRO, matrícula nº 7948, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II 20 horas, 
lotado na Secretaria da Educação- SEDUC, pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, com data retroativa a 01 de 
novembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 19/2020
 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação 
de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional dos Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 

PORTARIA Nº 1002/2020
 DE 18 DE NOVEMBRO 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 e Lei Municipal nº 
1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
401/2020, 

RESOLVE

 
CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA DAS GRAÇAS 
DE JESUS SANTOS, matricula 3651, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Desenhista, 
lotado (a) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR, Licença Prêmio pelo período 
de 03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo 
de 17/05/2015  a 16/05/2020, a partir de 01 de 
Dezembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 18 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 626/2020,

                                        RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) MILENA PINHEIRO 
DO BOMFIM MIRA, matricula nº 9199, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de COORD. 
PEDAGOGICO II, lotado (a) na Secretaria da 
Educação – SEDUC a Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, 
incidente sobre o salário base no equivalente a 6%, a 
partir de 05 de março de 2020.  

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
A D M I N I S T R A Ç Ã O  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 21/2020
 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação 
de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional dos Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 648/2020,
                                       RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) JERUSA DAS NEVES 
ALVES MATOS, matricula nº 63998, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de 
PROFESSOR II, lotado (a) na Secretaria da 

Educação – SEDUC a Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, 
incidente sobre o salário base no equivalente a 6%, a 
partir de 06 de março de 2020.   

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
A D M I N I S T R A Ç Ã O  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 25/2020
 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 688/2020,

                                      RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) LEILA PINHEIRO XAVIER, 

matricula nº 63790, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR III, lotado (a) na 
Secretaria da Educação – SEDUC a Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, 

incidente sobre o salário base no equivalente a 6%, a 

partir de1 0 de março de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 26/2020
 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 726/2020,

                                     RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) JOSIANE ARGOLO 

BROTAS, matricula nº 60974, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 
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(a) na Secretaria da Educação – SEDUC a Gratificação 
de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional, incidente sobre o salário base no 

equivalente a 6 %, a partir de1 2 de março de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 27/2020
 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional 
dos Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

752/2020,                

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) NAYARA SOUZA DOS 

ANJOS, matricula nº 828951, ocupante do cargo de 

p rov imento  e fe t i vo /es ta tu tá r io  de  COORD.  
PEDAGOGICO I, lotado (a) na Secretaria da Educação – 
SEDUC a Gratificação de Estímulo à Qualificação e 
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 3%, a partir de 12 de março de 
2020.   

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE OUTUBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 28/2020
 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional 

dos Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 781/2020,

                                      RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) SALETE DOS SANTOS 

AMARAL, matricula nº 63780, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 
(a) na Secretaria da Educação – SEDUC a Gratificação 
de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional, incidente sobre o salário base no 

equivalente a 6 %, a partir de1 6 de março de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 31/2020
 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 843/2020,

                                        RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) NADJARA FELIX 

FERREIRA, matricula nº 63860, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotado 
(a) na Secretaria da Educação – SEDUC a Gratificação 
de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional, incidente sobre o salário base no 

equivalente a6 %, a partir de1 8 de março de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº. 096/2020.
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 
cadastro n.º 61329 e DIOGENES DE MATOS 
CARVALHO JUNIOR, cadastro 830377, e SERGIO 
HENRIQUE WEBER QUEIROZ, cadastro nº 63968, sob 
a gestão do primeiro, para compor a COMISSÃO DE 
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 04.181.950/0001-10, para atestar e 
certificar a execução e recebimento dos serviços 
prestados no CONTRATO Nº 0155/2019, que tem como 
objeto a aquisição de licenciamento perpétuo, suporte, 
manutenção e treinamentos do software CA Service 
Management Package (SDM) e seus componentes, de 
acordo com as especificações do Termo de Referência 
do instrumento convocatório e da proposta apresentada 
pela contratada.

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e 
acompanhará o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência por 12 
(doze) meses.

Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no contrato, em 
observância ao cumprimento das regras previstas no 
instrumento contratual.

PORTARIA N° 127/2020
DE  10 DE NOVEMBRO DE 2020

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 Edgard de Oliveira Gonzaga, 
Engenheiro Civil, cadastro 831464, CREA 3000025588, 
CPF 047.298.655-45 para fiscalizar  a execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de águas pluviais 
com tubos de PEAD, em vias urbanas da costa, na 
localidade de Monte Gordo, no Distrito Monte Gordo – 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0461/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 10 de 
novembro de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza

RESOLUÇÃO Nº. 10/2020
 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020

Secretaria Municipal de 
Saúde – SEDEC.

O CONSELHO MUNICIPAL DESEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe conferem a Lei Municipal de nº 678, de 27 de 

Dispõe sobre a substituição dos membros 
do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional (COMSEA) 
representantes da 

.
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junho de 2005.

Considerando Assembléia Pública ocorrida no dia 18 de 
junho de 2018, no Teatro Alberto Martins.
Considerando a recondução dos membros do COMSEA 
através da Resolução Nº 02/2020, de 04 de Junho de 
2020.
Considerando o Art. 35 do Regimento Interno deste 
Conselho definido em Resolução n.°03/2020 de 12 de 
junho de 2020.

                           RESOLVE:

Art. 1º - Resolve substituir na forma da Lei Municipal de n. 
º 678, de 27 de junho de 2005 os membros do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 
COMSEA, representantes do poder público na condição 
de titulares e suplentes na forma abaixo: 

a)  Secretaria Municipal de Saúde – SESAU

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Sérgio Paixão de Jesus
Presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

PORTARIA Nº 24/2020
 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de efetivar os direitos 
fundamentais à cultura, previstos nos arts. 215, 216 e 
216-A da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor 
regulamentar a prestação de contas do beneficiários do 
subsídio definido pelo inciso II, art. 2º, da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) no 
âmbito municipal;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 7º, do Decreto 
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 
determina a obrigatoriedade e apresentação de 
prestação de contas referente ao uso do benefício pelas 
entidades beneficiadas;
CONSIDERANDO o que dispõe o §4º, art. 6º, do Decreto 
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que 

Titular: Clécia de Carvalho Fabiano
Suplente: Daniela Santos de Freitas

determina a obrigatoriedade de realização de atividades 
de contrapartida pelas entidades beneficiadas;
CONSIDERANDO o a portaria 21/2020, que dispõe 
sobre os critérios para operacionalização do subsídio 
destinado à manutenção de espaços artísticos e 
culturais, conforme prevê o inciso II do caput do art. 2º da 
Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as regras de prestação de contas do 

subsídio destinado à manutenção de espaços artísticos e 

culturais, microempresas e pequenas empresas 

culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 

interrompidas por força das medidas de isolamento 

social, em observância ao disposto no inciso II do caput 

do art. 2º da Lei nº 14.017/2020.

Art. 2º De acordo com o artigo 10, da lei 10.017/2020, 

os beneficiários contemplados deverão apresentar 

prestação de contas no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte dias), contados do recebimento da última parcela do 

subsídio mensal.

Art. 3º A prestação de contas deverá comprovar que o 

subsídio mensal recebido foi utilizado para pagamento 

das despesas descriminadas no art. 8º da presente 

Portaria, as quais são necessárias à manutenção da 

atividade cultural do beneficiário.

Art. 4º Na prestação de contas, deverão ser 

relacionadas, as despesas pagas, constando nome do 

fornecedor, número do documento fiscal e valor, 

juntando, ainda, a cópia dos respectivos documentos, 

bem como a forma de pagamento e respectivo número do 

documento.

Art. 5º O extrato da conta deve conter toda a 

movimentação financeira do subsídio, desde o primeiro 

depósito até o lançamento que zerou o saldo.

§1º Para efeito do que estipula o artigo 5º, o beneficiário 

deverá apresentar conta bancária zerada em seu nome e 

cuja movimentação se dará unicamente para a 

administração dos recursos do subsídio. 
§2º: Não serão aceitas despesas com tarifas, taxas 
bancárias e similares

Art. 6º São documentos admissíveis para comprovar os 

gastos na prestação de contas:

a) nota fiscal, sempre que o fornecedor ou prestador de 

serviço for pessoa jurídica;

b)recibo de pagamento a autônomos (RPA), com as 

devidas demonstrações dos valores dos impostos e 

contribuições devidos, cujo recolhimento deverá ser 

comprovado por guias de recolhimento, com a devida 
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assinatura;

c) outros recibos de pagamentos para pessoa física;

d) guias de recolhimento de impostos e contribuições, 

acompanhadas dos comprovantes de pagamento;

e) boletos bancários acompanhados dos documentos 

fiscais e comprovantes de pagamento;

f) faturas de serviços de consumo, acompanhadas dos 

comprovantes de pagamento;

g)comprovante de devolução de recursos, quando for o 

caso.

Art. 7º Os recursos não utilizados pelo beneficiário 

deverão ser revertidos ao Município mediante 

transferência do saldo da conta bancária do subsídio, 

devendo ser demonstrada na prestação de contas, sob 

pena de aplicação das sanções cabíveis.

DAS DESPESAS AUTORIZADAS

Art. 8º Nos termos do Art. 7º do Decreto Federal n° 

10.464/2020 e do estabelecido nesta Portaria, o espaço, 

instituição, organização comunitária, cooperativa e 

empresa cultural poderá utilizar o recurso para arcar com 

as seguintes despesas relativas à manutenção de 

serviços essenciais ao funcionamento do espaço:

a) água;

b) energia elétrica;

c) telefone;

d) internet;

e) transporte;

f) aluguel;

g) vigilância;

h) limpeza;

i) desinsetização.

j) adequação do espaço aos protocolos sanitários 

estabelecidos em função da prevenção e controle da 

pandemia, necessários ao funcionamento, podendo ser 

admitida reforma ou adequação do espaço, desde que 

seja demonstrado que são necessárias e indispensáveis 

para o desenvolvimento da atividade cultural;

k) gastos com as equipes administrativa e de campo que 

t raba lham regu larmente  no espaço ou na 

instituição/organização, exceto aqueles beneficiados 

pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda instituído pela Lei n° 14.020/2020;

l) material de consumo necessário ao funcionamento 

(expediente, suprimento de informática, limpeza, água 

mineral, descartáveis, vedado equipamentos);

m) locação, taxa de uso, taxa de condomínio e similares;

n) locação e/ou financiamento de bens móveis e 

equipamentos necessários à continuidade das atividades 

culturais;

o) manutenção de sistemas, aplicativos e afins;

p) manutenção preventiva e/ou corretiva de 

equipamentos de uso essencial à realização das 

atividades culturais;

Art. 9. Os pagamentos efetuados pelo beneficiário serão 
feitos de forma individualizada, correspondendo ao valor 
exato da cobrança, devendo acontecer exclusivamente 
por transferência bancária ou pagamento eletrônico de 
boleto.

Art. 10. As despesas de que trata o Art. 8º, serão 

consideradas entre o período de 20 de março a 31 de 

dezembro/2020, desde que devidamente comprovadas.

DA CONTRAPARTIDA

Art. 11. Nos termos do Art. 9º da Lei Federal n° 14.017, de 

29 de junho de 2020, espaços, instituições, organizações 

comunitárias, cooperativas e empresas culturais 

beneficiadas com o subsídio ficarão obrigados a garantir 

como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a 

realização de atividades destinadas, prioritariamente, 

aos alunos de escolas públicas ou de atividades em 

espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, 

em intervalos regulares, em articulação e planejamento 

definido com a SECULT.

Art. 12. As atividades que forem realizadas sem o 

conhecimento prévio e devidamente articuladas com a 

SECULT não serão consideradas para fins de prestação 

de contas e, consequentemente, não serão atestadas.

§ 1º A comprovação da realização da contrapartida dar-

se-á por meio de relatório de atividades, acompanhado 

de fotos legendadas, a ser elaborado pelo beneficiário e 

devidamente atestado por um membro da Comissão de 

Análise do Fundo Municipal de Cultura – CAS, criada 

através da Lei 1126/2010 e cujos membros foram 

designados através da portaria nº 10/2020.

§ 2º Acompanhando os relatórios de atividades e 

fotográfico do item anterior, o beneficiário deve 

apresentar planilha com relação de pagamentos, o 

extrato bancário, conciliação bancária, conforme 

modelos d ispostos no endereço e let rôn ico 

www.camaçarileialdirblanc.com.br, e observado o 

disposto nos artigos 4º, 5º e 6º.

Art. 13. Caso o prazo para prestação de contas se 

extinga antes da retomada das atividades pelo 

beneficiário para a realização da contrapartida, conforme 

prevê o art. 9º da Lei 14.017/2020, o mesmo apresentará 

a prestação de contas dentro do prazo previsto na lei e no 

art. 2º desta portaria, juntamente com a justificativa 

contendo possível cronograma da realização da 

contrapartida.

Art. 14. Conforme previsto no Art. 9º da portaria nº 
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21/2020, o beneficiário assinará termo de recebimento 

de subsídio e compromisso, onde serão devidamente 

estipuladas, em bens ou serviços economicamente 

mensuráveis, as atividades de contrapartida a serem 

realizadas e que foram previamente descritas quando da 

inscrição no Cadastro Cultural do Município de 

Camaçari, de forma a atender o mínimo de 20% (vinte por 

cento), do valor do subsídio recebido.

Art. 15. As atividades de contrapartida a serem 

realizadas deverão respeitar a legislação federal, 

estadual e municipal que trata da pandemia pelo novo 

coronavírus, em vigência no momento da sua 

execução.

Art. 16. As atividades de contrapartida realizadas em 

espaços públicos deverão seguir a legislação municipal 

no que tange à cessão de uso.

Art. 17. Caso a contrapartida não seja prestada, ou seja 

prestada de forma parcial, o beneficiário será notificado 

para providenciar a entrega nos termos pactuados, sob 

pena de ser exigida a devolução do valor 

correspondente à contrapartida estabelecida, além da 

adoção de outras medidas e sanções previstas em lei.

Art. 18. O beneficiário encontrará no endereço 

eletrônico www.camaçarileialdirblanc.com.br a planilhas 

modelo para prestação de contas e outras informações 

que o auxiliarão na apresentação a cumprir o que 

estabelece esta portaria.

Art. 19. Para mais informações o beneficiário poderá 

entrar em contato com o Atendimento Virtual da Secult, 

através do telefone/WhatsApp (71) 99981-7918 e com 

o Núcleo de Orientação Cultural da SECULT através 

dos telefone (71) 3644-9824 e do e-mail  

contatoceasc@gmail.com. 

DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 20. A prestação de contas de que trata a presente 

portaria será avaliada pelos membros da CAS.

Art. 21. Os membros da CAS poderão diligenciar a 

qualquer tempo os beneficiários, a fim de obter 

informações adicionais e esclarecimentos à respeito da 

prestação de contas, devendo o mesmo apresentar as 

informações solicitadas no prazo máximo de 5 dias 

úteis.

Parágrafo único: Para efeito do que institui o art. 21º, 

caberá ao beneficiário manter seus contatos 

devidamente atualizados, em especial o e-mail 

informado no ato da inscrição no Cadastro Cultural do 

Município de Camaçari, não podendo alegar 

desconhecimento das mensagens enviadas por este 

meio.

Art. 22. A análise da prestação de contas dos projetos 

apoiados com recursos previstos nesta portaria, deverá 

considerar a verdade real e os resultados alcançados.

Art. 23. Caberá a CAS emitir relatório técnico da análise 

da prestação de contas.

Art. 24. Quando a prestação de contas for avaliada 

como irregular pela comissão, o beneficiário terá até 3 

dias úteis, a partir da data da publicação da resolução 

no DOM, para apresentar recurso com suas razões de 

fato e de direito e documentos, se for o caso, para 

análise da comissão.

Art. 25. Após exaurida a fase recursal, se mantida a 

decisão, será aberta Tomada de Contas Especial pela 

municipalidade para eventuais devolução dos valores 

concedidos e/ou ressarcimento de danos ao erário, se 

for o caso.

Art. 26. Conforme previsto no § 3º do art. 7º do decreto 

10.484/2020, o ente federativo responsável pela 

concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do 

caput do art. 2º discriminará no relatório de gestão final 

os benefícios concedidos de modo a especificar se as 

prestações de contas foram aprovadas ou não e quais 

as providências adotadas em caso de terem sido 

rejeitadas.

Art. 27. Fica terminantemente proibida qualquer 

publicação tendente a apoio, promoção ou menção, 

ainda que subliminar, de candidato ou corrente política 

do Município, devendo todas as veiculações ter caráter 

institucional e ser voltadas apenas ao bem informar à 

população local acerca dos benefícios da Lei Aldir 

Blanc, sob pena de suspensão dos imediato benefícios 

e abertura de Tomada de Contas Especial quando 

verificada a conduta faltosa por parte do beneficiário.

Art. 28. Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, 26 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura
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EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO SEGUNDO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0221/2019. 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. E A 
EMPRESA BAHIALINK TECHNOLOGY LTDA-ME ; DO 
OBJETO Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar o 
Parecer 1111/2020 PGM bem como a CLÁUSULA – 
SEGUNDA - DO VALOR do Segundo Termo Aditivo do 
Contrato 221/2019. DA ALTERAÇÃO : Em razão do 
equívoco que se fez constar, ONDE SE LÊ: O valor global 
do referido contrato é de R$ 469.751,18 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e 
dezoito centavos), e por força do acréscimo de 25%, que 
representa a importância de R$ 110.289,88 (cento e dez 
mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos), passará a ser de R$ 580.041,06 (quinhentos e 
oitenta mil, quarenta e um reais e seis centavos), após a 
assinatura do presente instrumento. LEIA-SE: 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR O valor global do 
referido contrato é de R$ 469.751,18 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e 
dezoito centavos), e por força do acréscimo de 25%, que 
representa a importância de R$ 117.048,05 (cento e 
dezessete mil, quarenta e oito reais e cinco centavos), 
passará a ser de R$ 586.799,23 (quinhentos e oitenta e 
seis mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e três 
centavos), após a assinatura do presente instrumento. 
DA RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 19 de 
novembro de 2020. JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
EMPRESA: BAHIALINK TECHNOLOGY LTDA-ME

PREGÃO N.º 0222/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 09/12/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 10/12/2020, às 08h00min; Disputa: 
10/12/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0223/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 

necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 14/12/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 15/12/2020, às 08h00min; Disputa: 
15/12/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s : E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira.

TERMO DE REVOGAÇÃO

 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR a CONCORRÊNCIA N  

0009/2019– COMPEL, cujo objeto é a Contratação de 
Empresa especializada para realizar a Estruturação do 
Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de 
Docentes, do Ensino Fundamental a fim de atender a 
Rede Municipal da Secretaria da Educação do Município 
de Camaçari–BA. 26/11/2020. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.

             

PORTARIA Nº 203/2020 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

“Regulamenta as medidas operacionais e 
administrativas para garantir à segurança 
viária, bem como assegurar a ordem e a 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
durante os eventos com carros ou 
aparelhos de som em vias públicas do 
município de Camaçari e dá outras 
providências”. 

 

O  D I R E T O R - S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei nº 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, 

CONSIDERANDO  as at r ibu ições gera is  da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público-STT 
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do Município de Camaçari, conforme disposição 
expressa contida incisos I, II, III e VI, do art. 24 do Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), 
na qualidade de Órgão Executivo de Trânsito;

CONSIDERANDO as determinações do Decreto 
Estadual n.° 19.586, de 27 de março de 2020, e suas 
posteriores alterações que ratifica a declaração de 
Situação de Emergência em todo o território baiano, para 
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e 
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus e o Decreto Municipal nº 7396/2020 onde 
este dispõe sobre a sexta alteração no Decreto Municipal 
nº 7365, de 1º de julho de 2020, no que tange a 
necessidade de condutas proativas da administração pública 
referentes à atual situação de pandemia da Covid-19; 

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar as medidas operacionais e 
administrativas para garantir à segurança viária, bem como 
evitar a poluição sonora e assegurar a ordem e a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, durante a realização de eventos e 
propagandas com a utilização de carros ou aparelhos de som em 
vias públicas do município de Camaçari, respeitadas as normas 
vigentes e as  medidas gerais de proteção à saúde pública no 
contexto da pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19), em 
especial, as orientações de medidas sanitárias na Bahia 
exaradas pelo Governo do Estado.

Art. 2º - Os responsáveis pela organização dos eventos ou 
propagandas, a exemplo de ações promocionais em lojas do 
comércio de Camaçari, com a utilização de carros ou aparelhos 
de som, que utilizem vias públicas e/ou interfiram na fluidez do 
trânsito do município de Camaçari, deverão realizar 
comunicação prévia a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT com, no mínimo, 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da sua realização, para que seja avaliada 
a sua viabilidade.

§ 1º - Considera-se responsáveis pela organização de eventos, 
ações promocionais e propagandas comerciais, para fins desta 
Portaria, o proprietário, sócio ou funcionário do setor de 
marketing do estabelecimento.

§ 2º - A avaliação de viabilidade prevista no caput deste artigo 
tem a finalidade de assegurar a prioridade do aviso, em relação 
ao direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e 
horário, além de garantir a fluidez do trânsito, a manutenção da 
prestação dos serviços públicos e a segurança viária que 
possam ser impactados pela realização do evento.
Art. 3º - A análise de viabilidade prevista no artigo anterior terá 
inicio por meio de requerimento formal e tempestivo, a ser 
realizado pelo responsável da organização do evento, 
endereçado à Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT do município de Camaçari, sendo indispensável 
para a sua instrução e processamento, o fornecimento das 
informações e documentos abaixo indicados:

a) Nome, CPF ou CNPJ, endereçamento, telefone, e endereço 
eletrônico (e-mail) do responsável, juntamente com a cópia do 
seu documento de identificação;

b) Tipo de evento a ser realizado, com data, estimativa de 
público, horário de inicio e término da atividade;
c) Percurso a ser realizado (caso haja), de forma detalhada, 

   

Art. 5º - A circulação de carros de som como meio de 

contendo o mapa com nome das ruas, sentido e intersecções a 
serem percorridas, respeitando o direcionamento das vias e 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
d) Em caso de utilização de carro de som ou minitrio, deve em 
anexo constar também o documento do veículo e habilitação do 
condutor;
e) Para garantir a fluidez, mobilidade e o deslocamento seguro 
de pedestres e veículos, os responsáveis, pelo evento, deverão 
indicar pessoas com a finalidade de agirem como auxiliares de 
percurso. Que deverão atuar no sentido de promover um 
deslocamento constante, ordeiro e pacifico, ocupando apenas 
uma faixa ao evento destinada;

§ 1º – Em observância às orientações e medidas 
sanitárias adotadas para a prevenção e combate a 
Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas 
conferir celeridade aos pedidos protocolados, a 
realização do pedido pode se dar de forma presencial, na 
sede da Superintendência (das 9h às 12h e das 14h às 
1 7 h ) ,  o u  e l e t r ô n i c a  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
gabis.stt@camacari.ba.gov.br, bem como a confirmação 
sobre a viabilidade do evento poderá ser encaminhada 
ao endereço eletrônico a ser informado pelo responsável 
por ocasião da sua solicitação.
 

Art. 4º - Confirmada a viabilidade, a STT notificará o 
responsável pelo pedido sobre os procedimentos e obrigações 
legais inerentes ao exercício do seu direito, de modo a garantir a 
realização do evento pretendido, respeitando os direitos das 
pessoas não participantes, bem como determinará a 
observância e adoção das seguintes orientações sanitárias:

a) Evitar aglomerações;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras;

c) Obrigatoriedade das medidas de proteção individual, 
como a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar;

d) Manter o distanciamento obrigatório de 1,5 m de 
distância entre as pessoas;

e) Evitar compartilhamento de objetos, a exemplo de 
microfones, celulares, canetas, entre outros;

f) Redobrar os cuidados durante a alimentação, se 
houver;

g) Em caso de formação de filas para adentrar aos 
estabelecimentos, ordenar estas, mantendo 
distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Utilizar 
demarcação no chão a fim de manter o ordenamento das 
filas, assegurando o distanciamento preconizado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

h) Realizar a desinfecção dos assentos, veículos, 
produtos e quaisquer outros objetos a serem 
manuseados;

i) Obrigatoriedade da disposição de álcool em gel a 70%;

j) Proibido a distribuição de panfletos, folhetos, adesivos, 
entre outros.
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propaganda é permitida, devendo observar e atender ao limite 
de 90 (noventa) decibéis de nível de pressão sonora, medidos a 
sete metros de distância do veículo, e respeitadas as demais 
limitações para utilização de alto-falantes ou amplificadores de 
som, que somente é permitida entre à 8h (oito hora) e às 20h 
(vinte horas).

§1º - Considera-se carro de som para efeito desta Portaria, os 
veículos automotores que utilizam equipamentos de som com 
potência nominal de amplificação de até 10.000 (dez mil) watts, 
bem como aqueles denominados de minitrio, consubstanciados 
em veículos automotores que utilizam equipamento de som 
com amplificação de até 90 decibéis, conforme Lei Municipal 
nº 217/91.

§2º - É vedada a utilização de trios elétricos ou veículos 
automotores que utilizem equipamentos de som com 
potência nominal de amplificação acima de 90 (noventa) 
decibéis''.
Art 6º - A Superintendência de Trânsito e Transporte 
poderá adotar medidas emergenciais, voltadas a 
garantir uma melhor circulação dos veículos nas 
imediações  dos eventos, aspirando a melhoria  na 
qualidade   da   prestação   do   serviço   de   
transporte   público   coletivo e  reduzindo os 
transtornos  decorrentes  da mesma,  disciplinando e 
orientando o trânsito de veículos e pedestres, com 
vistas à segurança viária.

Art.7º - A Superintendência de Trânsito e Transporte 
poderá a qualquer tempo, alterar e/ou afixar sinalização 
vertical e realizar bloqueios, com vistas ao atendimento 
da melhor operacionalidade do trânsito e transporte 
durante o evento, desde que observados as normas de 
trânsito e transporte vigentes.

Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
retroagindo seus efeitos ao dia 16 de novembro de 2020. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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