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DECRETO Nº. 7158/2019
DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

Regulamenta o pagamento de incentivo aos 

profissionais de saúde que atuarão na 

docência e coordenação do Curso de 

Formação Técnica do Agente Comunitário 

de Saúde. 

O PREFEITO MUNICIPAL CAMAÇARI, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, 

Considerando o Termo de Compromisso celebrado 

entre o Estado da Bahia e o Município de Camaçari, com 

o objetivo de oferecer formação técnica ao Agente 

Comunitário de Saúde – ACS;

Considerando que o Município receberá recursos 

repassados pela Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia/FESBA, destinados à formação Técnica dos ACS; 

Considerando a Declaração de Interesse e 

Compromisso firmada pelo Município de Camaçari, a 

qual tem por objetivo inicial evidenciar o interesse do 

Município em corresponsabilizar-se pela continuidade do 

processo de formação técnico profissional do Agente 

Comunitário de Saúde, através do desenvolvimento do 

Curso de Formação Técnica de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) pela Escola de Saúde Pública da Bahia 

Profº. Jorge Novis (ESPBA);

Considerando que o Curso de Formação Técnica de 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) é parte da formação 

profissional do agente comunitário de saúde e conta com 

os recursos financeiros repassados pelo Ministério da 

Saúde, aos fundos Estaduais, o Distrito Federal e fundos 

Municipais de Saúde, conforme Portaria MS/GM nº 2474 

de 12/11/2004 e posteriormente, Portaria MS/GM nº 2662 

de 11/11/2008; e

Considerando que a Declaração de Interesse e 

Compromisso firmada dispõe que os recursos 

repassados ao fundo Municipal de Saúde serão 

utilizados para incentivo aos profissionais que atuarem 

como docentes, seguindo parâmetros estabelecidos pela 

ESSPBA/SUPERH/SESAB, considerando número de 

turmas e número de agentes por turmas.  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Regulamentar o pagamento de incentivo aos 

profissionais de saúde que atuarão na docência e 

coordenação do Curso de Formação Técnica do Agente 

Comunitário de Saúde - ACS, a ser executado em 

parceria com a Escola de Saúde Pública da Bahia 

Professor Jorge Novis - ESPBA.

 

Art. 2º - Fica determinado que a Secretaria Municipal de 

Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, irá 

proceder o pagamento de incentivo, no valor líquido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada unidade executada, 

com os recursos repassados pela Secretaria Estadual da 

Saúde do Estado (SESAB)/Fundo Estadual de Saúde 

(FESBA).

 

Art. 3º - Sobre o referido incentivo não incidirá 

contribuição social, haja visto, ser repasse Fundo a 

Fundo para  custeio do processo educativo em questão, 

no período de duração do curso.

 Art. 4° - Cabe à Secretaria de Saúde do município indicar 

o(a) servidor(a) que irá coordenar o curso e publicar edital 

para seleção dos profissionais de saúde que atuarão 

como docentes do Curso de Formação Técnica do 

Agente Comunitário de Saúde.

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

DECRETOS



ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

ELIAS NATAN MORAES DIAS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO Nº. 7170/2019
DE 10 DE OUTUBRO DE 2019

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 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício 

financeiro de 2019 e o consequente levantamento dos 

balanços isolados e conjunto do Município, realizados 

através do Sistema de Contabilidade e Orçamento do 

Município, envolvem providências cujas formalizações 

devem ser prévias e adequadamente ordenadas;

CONSIDERANDO que o resultado patrimonial das 

Autarquias, Fundações e das Empresas Públicas 

Dependentes deve ser incorporado ao balanço conjunto 

do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de restringir despesas 

e não prejudicar a execução dos serviços públicos de 

competência municipal, em especial os essenciais; e

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a 

tais providências devem ser cumpridos de maneira 

uniforme e rigorosamente, observados os prazos fixados 

neste Decreto e nas normas editadas pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia, visando à 

tempestividade, clareza e transparência das informações 

constantes das Prestações de Contas e do Balanço Geral 

Consolidado do Município,

DECRETA:

 

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de 

encerramento do exercício financeiro de 2019, no âmbito 

da Administração Pública Municipal.

§ 1º - Os Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo e, no que couber, do Poder Legislativo, e os da 

Administração Indireta, disciplinarão suas atividades 

orçamentárias e financeiras de encerramento em 

conformidade com as normas fixadas neste decreto. 

§ 2º Os agentes públicos responsáveis e os Órgãos 

mencionados no parágrafo primeiro deste artigo, para 

fins de encerramento do exercício financeiro de 2019, 

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 2019 e do levantamento dos balanços isolados e 

conjunto do Município de Camaçari, seus Órgãos, 

Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Empresas 

Públicas Dependentes, 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 
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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, 

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 29 de 

novembro de 2019, 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.

§ 2º Constituem 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.

§ 3º Caso 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 Secretarias e Fundos, e as 

demais Entidades ao respectivo Órgão de Controle 

Interno.

§ 4º As solicitações para abertura de créditos adicionais e 

modificações orçamentárias para reforço de dotações 

visando atender às disposições do §1º deste artigo, que 

se demonstram insuficientes para atendimento das 

despesas previstas, deverão ingressar na Secretaria da 

Fazenda até o dia 22 de novembro de 2019.

§ 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 02 de dezembro de 

2019, 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 02 de dezembro de 

2019, 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 

e externa;

IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no 

inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993);

V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;

VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com 

a União, com receita efetivamente realizada;

VII - Decorrentes de sentenças e custas judiciais;

VIII - Decorrentes de operação de crédito, com receita 

efetivamente realizada.

§ 8º A emissão de ordem pagamento fica limitada ao dia 

27 de dezembro de 2019, excluindo-se do prazo 

estabelecido as seguintes despesas:

I – Com vinculações legais para cumprimento dos índices 

de educação e saúde;

II – Com pessoal e encargos sociais;

III – Com juros, encargos e amortização da dívida interna 

e externa;

IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no 

inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993);

V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;

VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com 

a União, com receita efetivamente realizada;
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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 à Coordenação de 

Contabilidade Geral, até o dia 09 de janeiro de 2020, os 

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 2019 à 

conta de despesas de exercícios anteriores nos termos 

do art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64.

.

Art. 6º A inscrição dos restos a pagar deve ser efetuada 

por cada Unidade Orçamentária em 10 de janeiro de 

2020, com data de referência 27 de dezembro de 2019, 

contemplando todos os saldos de empenhos que não 

tenham sido anulados até 27 de dezembro de 2019.

Art. 7º Os restos a pagar não processados inscritos em 

exercícios anteriores, que não tenham sido liquidados até 

22 de novembro de 2019, devem ter seus registros 

cancelados até 18 de dezembro de 2019, 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 22 de novembro de 2019 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 20 de 

dezembro de 2019.

Art. 8º As Unidades da Administração Direta e Indireta 

devem avaliar a prescrição dos restos a pagar inscritos 

em 31 de dezembro de 2014 e em exercícios que 

antecederem a 2014, que não forem pagos até 22 de 

novembro de 2019, 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 

consonânc ia  com os a tos  normat ivos que 

fundamentaram o respectivo acordo, não podem ser 

considerados prescritos.

§2º Os restos a pagar considerados prescritos devem ser 

cancelados nas Coordenações de Contabilidade de cada 

Entidade que integra a Administração Pública, mediante 

formalização de processo administrativo, entre 02 e 08 de 

janeiro de 2020, com data de referência 27 de dezembro 

de 2019.

§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 10 de janeiro de 2020.

SEÇÃO IV

DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 
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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 07 de outubro 

de 2019. 

§ 2º O prazo máximo de prestação de contas fica como 

data limite para baixa dos adiantamentos até o dia o dia 

16 de dezembro de 2019. 

§ 3º A Controladoria Geral do Município deve indicar à 

Coordenadoria de Contabilidade os servidores postos 

em alcance para os devidos registros, até 10 de janeiro 

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, até o dia 

10 de janeiro de 2020, as informações relativas às 

Secretarias Municipais no que concerne:

I - Relatório de ingressos e baixas no almoxarifado de 

cada Secretaria, indicando a classe do bem, os valores 

físicos e financeiros de cada movimentação, bem assim o 

saldo final, físico e financeiro, em estoque;

II - Relação dos bens móveis e imóveis adquiridos no 

exercício com os respectivos valores de bens do ativo 

não circulante, indicando-se a sua alocação e números 

dos respectivos tombamentos, acompanhado por 

certidão emitida pelo Prefeito, Secretário de Finanças e 

pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, contendo o 

total dos bens patrimoniais de forma segregada, 

evidenciando o total da depreciação, exaustão e 

amortização no exercício e até o exercício, conforme o 

caso, atestando que todos os bens do município (ativo 

não circulante) encontram-se registrados e submetidos 

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 2020, 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 2020, demonstrativo dos 

valores de depreciação a serem registrados em relação 

aos bens móveis, por categoria, obedecendo as 

disposições estabelecidas pela Instrução Normativa da 

CGM nº 07 de 20 de agosto de 2015 que disciplina a 

matéria.

§ 1º A Coordenadoria de Contabilidade deve efetuar os 

registros de incorporação e baixa para ajustes, bem 

como os registros de depreciação de bens móveis, até o 

dia 17 de janeiro de 2020, 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.

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 2020, 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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Art. 13 A Secretaria da Fazenda deverá encaminhar à 

Coordenadoria de Contabilidade até o dia 10 de janeiro 

de 2020:

I - Relatório da Dívida Ativa demonstrando os créditos do 

Município existentes em 31 de dezembro de 2019, 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 2019, 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 10 de janeiro de 2020, a posição dos créditos 

não inscritos em Dívida Ativa na data de 31 de dezembro 

de 2019, referentes aos seguintes tributos:

I - Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;

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 2019;

IV – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – 

ITIV/ITBI;

V - Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF;

VI – Outras receitas tributárias cujo fato gerador jurídico 

dos tributos, aquele definido por lei, tenha ocorrido até a 

data prevista no caput deste artigo.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de 

base para apuração dos créditos tributários devem ficar à 

disposição dos Órgãos de Controle.

Art. 15 Todas as Unidades da Administração Indireta e os 

Fundos que arrecadem receitas de contribuições, 

serviços, transferências correntes e de capital e demais, 

exceto as receitas de valores mobiliários, deverão 

contabilizar, até o dia 17 de janeiro de 2020, a posição 

dos créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa na 

data de 31 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de 

base para apuração dos demais créditos não tributários 

devem ficar à disposição dos Órgãos de Controle.

Art. 16 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ 

deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, 

até o dia 10 de janeiro de 2020, a posição dos créditos 

tributários a compensar em 31 de dezembro de 2019.

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 2019, 

acompanhado das certidões ou extratos emitidos pelos 

órgãos credores pertinentes, até o dia 17 de janeiro de 

2020.

Art. 18 Os Gestores das Autarquias, Fundações e 

Empresas Dependentes integrantes da Administração 

Indireta devem encaminhar à Coordenadoria de 

Contabilidade respectiva o Relatório da Dívida Fundada, 

contendo lei autorizativa, objeto, data do contrato, prazo 

de pagamento, valor principal, valor dos encargos, 

número de parcelas a pagar, montante autorizado e saldo 

a pagar em 31 de dezembro de 2019, acompanhado das 
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certidões ou extratos emitidos pelos órgãos credores 

pertinentes, até o dia 17 de janeiro de 2020.

.

Art. 19 A Procuradoria Geral do Município deve 

encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até 17 de 

janeiro de 2020, a relação dos precatórios existentes em 

31 de dezembro de 2019, por ordem cronológica de 

inscrição, segregando-os em alimentares e não 

alimentares.

SEÇÃO VIII

TRANSFERÊNCIAS DESUBVENÇÕES SOCIAS, 

CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRATOS DE 

GESTÃO

Art. 20 - Todo recurso público repassado a título de 

subvenção social às entidades civis deverá ser prestado 

contas ao município no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou 

da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter 

sido feito em parcela única.

§ 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade 

dentro do exercício em que os recursos foram liberados, 

deverão ser prestadas contas da aplicação parcial 

desses recursos até o dia 17 de dezembro do corrente 

ano.

§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não 

prestar contas dos recursos que foram repassados, será 

descredenciada para o recebimento de novas 

subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo 

Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de 

vir este a proceder à respectiva tomada de contas, 

conforme disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do 

Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 3º - O prazo máximo para repasse de subvenções 

sociais no ano de 2019 será até 22 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 20 de janeiro de 2020, todos os 

lançamentos e ajustes contábeis necessários ao 

encerramento do exercício financeiro de 2019.

Art. 22 As Unidades mencionadas no artigo anterior 

deverão encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, 

até o dia 20 de janeiro de 2020, cópia dos balanços 

relativos ao exercício de 2019 assinados pelo Contador e 

pelo Gestor da Unidade.

Art. 23 Os balanços apresentados deverão conter notas 

explicativas, conforme definido pela Portaria Conjunta 

STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016, e pela 

Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 - 

MCASP 7ª Edição, contendo todas as informações 

relevantes, complementares ou suplementares àquelas 

não suficientemente evidenciadas ou não constantes no 

corpo das demonstrações contábeis, especialmente 

quanto aos seguintes itens:

I – Apresentação de informação acerca da base para a 

elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 

e critérios contábeis específicos utilizados;

II - Evidenciação das informações requeridas pelas 

normas de contabilidade, que não tenham sido 

apresentadas nas demonstrações contábeis;

III - Exposição de informação adicional que não tenha 

sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas 

que seja relevante para a sua compreensão;

IV - Declaração de alinhamento com as normas de 

contabilidade aplicáveis, caso cumpridas todas as suas 

determinações;

V - Sumário dos critérios contábeis utilizados.

Parágrafo único. As notas explicativas podem ser 

apresentadas tanto na forma descritiva como na forma de 

quadros analíticos, ou mesmo englobar outras 

demonstrações complementares necessárias para a 

melhor evidenciação dos resultados e da situação 

patrimonial e financeira da entidade.

Art. 24 O Instituto de Previdência do Município 

de Camaçari - ISSM deve encaminhar à Coordenadoria 

de Contabilidade da Entidade, até 20 de janeiro de 2020, 

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. 25 O Balanço Consolidado do Município de 

Camaçari será encerrado em 31 de janeiro de 2020, data 
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em que serão transferidos os saldos finais de todas as 

contas contábeis para as demonstrações da 

competência janeiro de 2020.

Parágrafo único.  Operações e documentos 

extemporâneos, que sejam passíveis de registro 

contábil, serão tratados como evento subsequente e 

contabilizadas no exercício de 2020.

SEÇÃO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26 A Secretaria Municipal da Fazenda, os Fundos 

Especiais e as Entidades da Administração Pública 

Indireta deverão estabelecer comissões específicas 

para conferência das disponibilidades financeiras em 

caixa e bancos com a posição em 31 de dezembro de 

2019.

Parágrafo único. Dos valores apurados, na forma 

disposta no caput, devem ser discriminados os valores 

pertencentes a terceiros como, por exemplo, cauções, 

cautelas e outros.

Art. 27 A Coordenação de Contabilidade de cada 

Entidade que integra a Administração Municipal deverá 

encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos 

saldos apresentados no ativo circulante, de natureza 

patrimonial e financeira, até o dia 22 de novembro de 

2019, para que os titulares das respectivas Entidades 

apresentem as providências em curso para 

recebimento ou baixa dos valores sem movimentação, 

até 20 de dezembro de 2019, observando o que 

dispõem os itens 31, 32 e 34 do art. 7º da Resolução do 

TCM nº 1.061/2005, e os itens 37 e 38 do art. 9º da 

Resolução TCM nº 1.060/2005, e suas alterações.

Art. 28 A Coordenação de Contabilidade de cada 

Entidade que integra a Administração Municipal deverá 

encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos 

saldos apresentados no passivo, de natureza 

patrimonial e financeira, até o dia 05 de dezembro de 

2019, 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 17 de janeiro de 

2020.

Art. 29 As Secretarias e demais Órgãos integrantes da 

Administração Municipal deverão encaminhar à 

Controladoria Geral do Município o Questionário 

relativo ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – 

IEGM/TCMBA de 2019, até o dia 03 de fevereiro de 

2020.

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 administrat ivos 

devidamente instruídos.

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:

I - IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço 

Orçamentário (Anexo 12);

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);

Art. 32 A Controladoria Geral do Município poderá editar 

normas complementares necessárias para disciplinar o 

encerramento do exercício financeiro de 2019.

Art. 33 A Secretário Municipal de Governo poderá 

autorizar, em casos excepcionais, após os prazos 

previstos neste Decreto, a execução de despesa 

devidamente justificada por solicitação do titular do 

Órgão Executor.

Art. 34 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI, EM 10 DE OUTUBRO DE 2019

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO
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PORTARIA N 132/2019
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO 
DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA              
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 020/2019
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município e 
considerando:
A necessidade de acompanhar as atividades dos 
servidores que assumem o exercício de cargo de 
provimento efetivo, a fim de verificar a sua condição de 
permanência no serviço público e de aferir a sua aptidão 
para o desempenho satisfatório das funções específicas 
do cargo que ocupa; 
Que a avaliação de desempenho do estágio probatório é 
requisito legal para a concessão de benefícios funcionais 
aos servidores públicos municipais, dentre eles a 
progressão vertical, progressão horizontal, titulações e 
licenças administrativas  dentre outras; 
Por fim, o compromisso desta Administração Municipal 
em assegurar aos servidores públicos municipais o 
efetivo gozo aos direitos e garantias previstos na 
legislação municipal, em especial o direito constitucional 
da Estabilidade Funcional e benefícios desta decorrente; 

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados JOÃO BATISTA DOS 
SANTOS, cadastro nº 60338, que presidirá, CARLOS 
ALBERTO OLIVEIRA, cadastro nº 2719 e ALDACI 
ALVES DE PORTUGAL, cadastro nº 61671, para 
comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO.
Artigo 2º-Fica conferida a Comissão de Avaliação de 
Desempenho de Estágio Probatório as seguintes 
atribuições: 
I – Investigar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar 
os trabalhos desempenhados pelos servidores na 
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vigência do estágio probatório, para fins de efetivação da 
estabilidade funcional; 
II – A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá 
consultar o chefe imediato do servidor que fornecerá as 
informações necessárias sobre o desempenho do 
servidor no seu cargo durante todo o estágio probatório; 
III – Dar conhecimento ao servidor caso seja reprovado 
através de notificação e cópia do relatório da Comissão e 
publicação no Diário Oficial do Município;  
VII – Após a conclusão final dos trabalhos da Comissão, 
esta deverá encaminhar obrigatoriamente ao chefe do 
Poder Executivo o Relatório Final e o Parecer Conclusivo 
para as deliberações e providências necessárias. 

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 14 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 013/2019
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a nomeação da Equipe 
Técnica para Monitoramento e Avaliação 
do Plano Municipal de Educação – PME, 
Lei nº 1.415, de 01 de dezembro de 2019, 
do Município de Camaçari, e dá outras 
providências

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando a necessidade de 
Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 
Educação – PME, Lei nº 1.415, de 01 de dezembro de 
2019, no cumprimento ao que dispõe o Art. 7° da referida 
Lei e Art. 7°, § 3º, da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Equipe Técnica de Monitoramento e 

Avaliação do Plano Municipal de Educação - PME: 

I. Anete Simões de Santana - Representante da 

Secretaria Municipal de Educação;

II. Elma Xavier Sodré – Representante da Secretaria 

Municipal de Educação;

III. Danielle da Silva Santos – Representante da 

Secretaria Municipal de Educação;

IV. Lenieverson Nascimento de Santana Santos – 

Representante do Conselho Municipal de Educação;

V. Maria Nildete Correia Ribeiro - Representante do 

Fórum Municipal de Educação;

VI. Flávio Marcus de Azevedo Reis - Representante do 

Poder Legislativo.

Art. 2° - A presidência da Equipe Técnica de 

Monitoramento e Avaliação (ETMA) será exercida pela 

representação constante no Inciso III, do Art. 1°, desta 

Portaria.

Art.2º - São atribuições da Equipe Técnica de 

Monitoramento e Avaliação (ETMA):

I. Organizar o trabalho mediante convocação prévia para 

as reuniões, elaboração do cronograma de reunião, 

pautas, material de estudo; 

II. Apropriar-se do Plano Municipal de Educação;

III. Envolver todas as esferas administrativas e as 

instituições que atuam ou interferem nas políticas 

educacionais em cada território municipal;

IV. Promover reuniões de estudo das informações que 

foram sistematizadas;

V. Promover debates para, então, emitir relatórios sobre a 

evolução das metas, contidas no plano, a cada ano;

VI. Buscar apoio técnico da equipe técnica e parceiros, 

estes últimos se necessário, para melhor fundamentação 

do relatório e seus acessórios; 

VII. Divulgar, amplamente, os Relatórios Anuais de 

Monitoramento construídos por meio eletrônico e 

presencial, em reuniões nas escolas e órgãos 

colegiados;

VIII. Recolher as análises e as impressões manifestadas 

durante a exposição/divulgação dos Relatórios Anuais de 

Monitoramento, enviando a cada ano, a sistematização 

destas contribuições a todas as instituições envolvidas 

no processo. 

Art.3º – Essa portaria entra em vigor na data de sua 

publicação e revoga as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CAMAÇARI, EM 29 DE AGOSTO DE 

2019.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO                   

Secretária de Educação
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO nº 001/2019

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA A 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM 
REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA 
ATUAÇÃO NOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS A 
SEREM EXECUTADOSNOS RESIDENCIAIS DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV) EM 
CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM CONFORMIDADE 
COM A PORTARIA N° 464, DE 25 DE JULHO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
estarão abertas as inscrições à seleção pública 
simplificada destinada à contratação de técnicos, de 
nível superior e nível médio, para prestação de serviços 
temporários no âmbito do Programa Técnico Social 
executado nos residenciais do Minha Cassa Minha Vida, 
no Município de Camaçari. 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. A SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, objeto deste 
processo, será realizada em 02 (duas) etapas para todos 
os interessados nos termos do Anexo I.

1.1. As etapas serão: Análise de Curriculum Vitae e 
Entrevista.
Parágrafo 1º: As etapas são eliminatórias, ou seja, serão 
classificados para a etapa seguinte os candidatos que 
obtiverem, na etapa anterior, pelo menos 60 (sessenta) 
pontos, observado o número de vagas;

Parágrafo 2º: Não será aceito, sob qualquer hipótese, 
pedidos de revisão de notas atribuídas pela Banca 
Examinadora.

1.2. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das 
normas contidas neste edital é requisito essencial para 
inscrição e para participação em quaisquer das fases 
deste PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. O 
candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às 
normas aqui estabelecidas será eliminado do certame.

1.3. Os selecionados serão contratados por hora técnica, 
com uma jornada semanal máxima de até 40 (quarenta) 
horas distribuída nos turnos matutino, vespertino, 
noturno, conforme as necessidades dos programas, 
durante todos os dias da semana, incluindo feriados e 
finais de semana, nos termos do Anexo I.

1.4. A remuneração será paga com o recurso do convênio 
federal e efetuada por hora técnica APÓS 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO DEFINIDO 
E APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
LIBERAÇÃO DO RECURSO PELA CONVENENTE.

1.5. O Anexo I indica o número de vagas, por segmento, 
sendo que a contratação obedecerá o ritmo das 
necessidades do processo de trabalho.

2. Das vagas existentes, 5% (cinco por cento) serão 
reservadas às pessoas com deficiência, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência, 
conforme a Lei Federal 7.853, de 24 de Outubro de 1989, 
Regulamentada pelo Decreto Federal 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999.

2.1. Os candidatos portadores de deficiência, deverão no 
ato de sua inscrição fazer a comprovação da condição de 
deficiência nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

2.2. Na inexistência de candidatos habilitados, pessoas 
com deficiência, as vagas reservadas serão preenchidas 
pelos demais candidatos, seguindo a ordem de 
classificação.

3. O prazo de validade da seleção e/ou contratação será 
igual ao tempo que funcionar o programa, sendo o limite 
de 02 (dois) anos, contados da data de sua 
homologação, podendo, antes de esgotado, ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Poder 
Executivo, por ato expresso do Prefeito Municipal.

II. DAS INSCRIÇÕES

4. As inscrições serão realizadas no período de 21 de 
outubro a 23 de outubrode2019, preenchendo ficha de 
inscrição disponível na sede da Secretaria Municipal de 
Habitação, à Rua do Alecrim, nº 06, Centro, Camaçari – 
Bahia, no horário das 9:00 h. às 12:00 h. e das 14:00 h. às 
16:30 h.

5. Poderão candidatar-se aos cargos todos os cidadãos 
que preencham os seguintes requisitos e que atendam 
às especificações do Anexo I:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das 
prerrogativas previstas no Artigo 12 da Constituição 
Federal;
b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 
masculino;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
e) Ter a idade mínima de 18 anos;
f) Possuir escolaridade mínima compatível com o cargo, 
de acordo com exigência do edital;
g) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício do 
cargo;
h) Conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas neste Edital.

6. Os procedimentos para inscrição obedecerão às 
seguintes regras:
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6.1.Preenchimento da ficha de inscrição.

6.2. Apresentação do dos seguintes documentos no ato 
da inscrição:
I. Cédula de Identidade Civil atualizada, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de 
Identidade Profissional expedida pelo Órgão de Classe, 
ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei n° 9.503/97);
II. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III. Comprovante de Residência;
IV. Comprovante do Serviço Militar (Sexo masculino);
V. Comprovante de quitação eleitoral.
VI. Comprovante de escolaridade;
VII. Certidão de antecedentes criminais. 
VIII. Curriculum Vitae, devidamente comprovado, com 
cópia autenticada de títulos ou cópia acompanhada de 
original;
IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
X. Comprovante de inscrição no PIS;

6.2.1. Não será aceita a inscrição sem a devida 
comprovação curricular. 

6.3. O candidato que efetivar mais de uma inscrição será 
considerada válida a última inscrição.

6.4. O candidato que deixar de preencher quaisquer dos 
campos da ficha de inscrição e não entregar algum dos 
documentos elencados no item 6.2 do edital, terá 
automaticamente sua inscrição invalidada e, 
consequentemente, não participará do processo de 
seleção.

III – IDENTIFICAÇÃO

7. Somente será admitido na sala de Entrevista o 
candidato que estiver portando documento de identidade 
original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal, valem como 
documento de identidade como, por exemplo, as 
Carteiras do OAB, CREF,  CREA, CRC etc.; Certificado 
de Reservista; Passaporte;  Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).

7.1. Os documentos deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato.

IV – OUTRAS DISPOSIÇÕES

8. Poderá ser excluído da seleção o candidato que não 
cumprir todas as condições e exigências deste edital, 
inclusive perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

V. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA

9. Às pessoas com deficiência, que pretenderem fazer 
uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o 
direito de inscrição na presente Seleção Pública, desde 
que a deficiência seja compatível com as atribuições do 
cargo.

10. As pessoas com deficiência, resguardadas as 
condições previstas no Decreto 3.298 de 20 de dezembro 
de 1999, particularmente em seu artigo de nº 40, 
participarão da Seleção Pública em igualdade de 
condições com os demais candidatos.

11. Nos termos estabelecidos pelo Decreto de nº 3.298 
de 20 de dezembro de 1999, o candidato com deficiência 
deverá comunicá-las, no ato de inscrição, e entregar a 
documentação abaixo descrita juntamente com a 
documen tação  ex ig idae  comprova r  a  sua  
compatibilidade com o exercício das atribuições do 
cargo;

12. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, 
não declarar essa condição, será considerado como não 
deficiente.

13. Será eliminado da seleção simplificada o candidato 
com deficiência que não se constatar a deficiência 
apontada no ato da inscrição ou que não se enquadre nos 
termos da Lei 10.098/2000 regulamentada pelo Decreto 
5.296/2004.  

VI. DAS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS

14. Às pessoas negras que pretendam fazer uso da 
prerrogativa que lhes é facultada no artigo 49 da Lei 
estadual nº 13.182 de 06/06/2014 é assegurado o direito 
da inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado 
nessa condição;

15. Os candidatos negros com deficiência poderão se 
inscrever concomitantemente para as vagas reservadas 
às pessoas negras nos termos da Lei estadual nº 13.182 
de 06/06/2014, e para as vagas reservadas à pessoa 
com deficiência, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei 
estadual nº 6.677 de 26/09/1994;

16. Do total de vagas que vierem a ser oferecidas durante 
o prazo de validade deste Processo Seletivo 
Simplificado, 40% (quarenta por cento) serão reservadas 
aos candidatos negros, em cumprimento ao disposto na 
Lei Municipal nº 1.308/2013;

17. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 
anterior resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em 
caso de fração superior a 0,5 (cinco décimos), ou 
diminuído para o primeiro número inteiro antecedente, 
em caso de fração igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos);

18. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos 
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negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos 
no ato da inscrição do Processo Seletivo Simplificado, 
conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
sendo vedada qualquer solicitação por parte do 
candidato após a conclusão da inscrição;

19. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar, em 
campo específico, ser negro (preto/pardo) e indicar se 
deseja concorrer às vagas reservadas; 

20. A autodeclaração é facultativa. Caso o candidato não 
opte pela reserva de vagas, concorrerá apenas às vagas 
destinadas à ampla concorrência;

21. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o 
candidato será eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à 
anulação da sua contratação, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis; 

22. O candidato negro que não realizar a inscrição 
conforme instruções constantes deste Capítulo não 
poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua 
condição;

23. As vagas definidas neste edital que não forem 
providas por falta de candidatos negros ou por 
reprovação no Processo Seletivo Simplificado, esgotada 
a lista específica, serão preenchidas pelos demais 
candidatos com estrita observância à ordem 
classificatória;

24. Em caso de desistência de candidato negro aprovado 
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado;

25. A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a 
ser contratado para as vagas reservadas aos candidatos 
negros.

VII. DA SELEÇÃO

26. A Seleção constará de 02 (duas) etapas, na forma 
aqui estabelecida:

26.1. A Primeira Etapa é a análise do currículo dos 
candidatos, de caráter eliminatória, onde serão 
avaliados:
a) formação básica, conforme a função;
b) experiência comprovada em programas sociais 
similares;
c) formação complementar compatível com o objeto do 
programa;
Parágrafo 1º: serão habilitados para a etapa 
subsequente os candidatos que obtiverem um mínimo de 
60 (sessenta) pontos (Anexo II);
Parágrafo 2º: a lista dos candidatos habilitados para a 
segunda etapa estará disponível no Diário Oficial do 
Município até o dia 28 de outubro de 2019.
Parágrafo 3º: os candidatos selecionados na primeira 

etapa deverão apresentar a devida comprovação 
curricular, antes da realização da segunda etapa, sob 
pena de eliminação;

26.2. A segunda etapa será a Entrevista para os 
candidatos de nível superior e médio de caráter 
classificatório e eliminatório para o cargo, e somente será 
aplicada para os candidatos habilitados na etapa 
anterior.

27. Os candidatos deverão apresentar-se para a 
entrevista no período de04a 06 de novembro de 2019, no 
endereço do programa já mencionado, obedecendo ao 
cronograma publicado no Diário Oficial do Município com 
a relação dos aprovados.

27.1. Será atribuída ao candidato entrevistado uma 
pontuação conforme desempenho na entrevista de 
acordo com os critérios a serem avaliados, conforme 
ANEXO II deste edital, sendo eliminado o candidato que 
obtiver nota inferior a 60 (sessenta) pontos, nesta etapa.

27.2. No ato da entrevista os candidatos serão 
abordados sobre os seguintes temas: conhecimentos 
gerais, políticas públicas, programa habitacional Minha 
Casa Minha Vida (MCMV), programas sociais e 
comunitários, associativismo e outros, a critério da Banca 
Examinadora.

28. Em caso de empate, terá prioridade o candidato de 
maior idade.

29. A lista dos classificados na etapa final estará 
disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município de 12 
de novembro de 2019, bem como a lista dos documentos 
necessários para a contratação. 

30. A Banca Examinadora será constituída por 03 
(três) profissionais de nível superior, sendo 02 
servidores do quadro efetivo do Município e uma 
ServidoraComissionada, nomeada pela Secretaria 
Municipal de Habitação a saber: Silene Ferreira Luz 
da Silva, Cadastro 62652 – Assistente Social; Robson 
Gomes Dias Santos, Cadastro 7791 – Professor 
II,formação Licenciatura Plena e Especialização em 
educação e Marília Nascimento Lucena, Cadastro 
830435, função Assistente Técnico I, com formação 
em Pedagogia.

31. Os selecionados, para contratação, deverão 
comprovar disponibilidade de tempo, observando os 
dispositivos legais para os casos de duplo vínculo 
empregatício. 

VIII. DOS RECURSOS

32. O prazo para interposição de recurso será de 03 (três) 

dias úteis, contados da data de cada publicação; os 

candidatos poderão apresentar recursos, desde que 

fundados em erro material ou omissão objetivamente 

constatada.
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33. Os recursos deverão ser dirigidos à Banca 

Examinadora, protocolizados na sede da Secretaria 

Municipal de Habitação, devendo nele constar: Nome, 

Fundamentação, Assinatura, Data e Endereço 

Completo.

I. O recurso interposto fora do respectivo prazo não 
será reconhecido, considerado, para este efeito, a 
data do ingresso no protocolo da Secretaria Municipal 
de Habitação.
II. A Banca Examinadora deliberará pelo recurso, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir 
da data de encerramento do prazo.

III. Os recursos serão apreciados em uma única 
instância, vedada a multiplicidade de recursos.

IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34. O acompanhamento das publicações referentes à 
seleção é de responsabilidade exclusiva do candidato.

35.  Não serão prestadas, por telefone, informações 
relativas aos resultados parcial e final da seleção.

36. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de 
que o candidato conhece o presente edital e de que 
aceita as condições do Concurso, tais como se acham 
nele estabelecidas.

37. A aprovação neste Certame não cria, para o 
candidato, direito à nomeação.

38. A inexatidão das declarações, as irregularidades 
de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no 
decorrer da Seleção Pública, mesmo que só 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, 
anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da 
sua inscrição.

39. Qualquer item do Edital poderá sofrer alterações 
ou atualizações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, ou até 
a data da convocação dos candidatos para a etapa 
correspondente, circunstância que será mencionada 
em aviso a ser publicado.

40. Será eliminado da Seleção, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, o candidato que cometer 
burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas 
definidas neste Edital e/ou em outros atos relativos à 
mesma.

41. Será excluído do processo o candidato que, no seu 
decorrer, for condenado por sentença judicial 
transitada em julgado ou contrariar requisitos 
estabelecidos para essa Seleção.

42. Os profissionais contratados poderão ser 
afastados pela Secretaria Municipal de Habitação, a 

qualquer tempo, desde que comprovada a não 
adequação do profissional às exigências legais do 
programa.

43. Cabe exclusivamente a Prefeitura Municipal, oua 
Secretaria Municipal de Habitação, deliberar sobre a 
nomeação dos candidatos habilitados em rigorosa 
ordem de classificação, em número suficiente para 
atender às necessidades do serviço, não havendo, 
portanto, obrigatoriedade de nomeação do número 
total de classificados, o qual fica a depender da 
conveniência e oportunidade da Administração.

44. Para a contratação dos selecionados serão 
exigidos os seguintes documentos (cópia autenticada 
ou cópia acompanhada de original):
:
I. Cédula de Identidade Civil atualizada, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de 
Identidade Profissional expedida pelo Órgão de 
Classe, ou Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia, na forma da Lei n° 9.503/97);
II. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
III. Comprovante de Residência;
IV. Comprovante do Serviço Militar (Sexo masculino);
V. Comprovante de quitação eleitoral.
VI. Comprovante de escolaridade;
VII. Certidão de antecedentes criminais. 
VIII. Curriculum Vitae, devidamente comprovado, com 
cópia autenticada de títulos ou cópia acompanhada de 
original;
IX. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
X. Comprovante de inscrição no PIS;
XI. Comprovante de conta bancária conforme 
indicação da SECAD.
XII. Declaração de Bens.
Parágrafo Único: na ausência de qualquer dos 
documentos elencados no prazo de até 05 (cinco) dias 
após a publicação da seleção, o candidato será 
considerado eliminado.

45. Os casos omissos no processo seletivo serão 
resolvidos pela Banca Examinadora, ouvida a 
Procuradoria Geral do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Camaçari, 30 de setembrode 2019

ANTONIO ELINALDO ARAUJO
Prefeito.

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
Secretário Municipal de Habitação 

ANEXO – I

FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, VAGAS E 
REMUNERAÇÃO
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FUNÇÃO

 

ATRIBUIÇÃO

 

Nº TOTAL 
DE VAGAS

 

CONTRATO 
IMEDIATO

1

 

LISTA DE 
RESERVA

 
40% DAS 
VAGAS 
DESTINADAS 
AOS 
CANDIDATOS 
NEGROS 
DISPOSTO 
PELA LEI 
MUNICIPAL  nº 
1.308/2013;

 

CONTRATO 
IMEDIATO

 

40% DAS 
VAGAS 
DESTINADA
S AOS 
CANDIDATO
S NEGROS 
DISPOSTO 
PELA LEI 
MUNICIPAL  
nº 
1.308/2013;

 

LISTA DE 
RESERVA

 

VALOR 
HORA 
TÉCNICA

 

R$

 

Técnico 
Social de 
Nível 
Superior

 

das áreas 
de
 

Pedagogia, 
Serviço

 

Social, 
Psicologia 
ou 

Sociologia 

Orientar e 
acompanhar 
moradores dos 
residenciais do 
programa 
Minha Casa 
minha Vida  na 
execução de 
planos e 
projetos 
Técnicos 
Sociais nos 
empreendiment
os em 
Camaçari; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2
 

 
 

R$ 47,00 a
 

R$ 80,00
 

Educador 
Social de 
Nível Médio 

Auxiliar os 
técnicos de 
Nível Superior. 

 
5 

 
8 

 
2  

 
2  

R$ 37,00 a 
R$ 50,00  

 

 

ANEXO –

 

II

 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO

 
 

1. Análise Curricular -

  

Técnico de Nível Superior

 
Indicadores

 

Pontuação Máxima

 
Curso de Graduação nas áreas descritas no edital

 

30

 
Curso de Especialização

 

10

 
Curso de Mestrado/doutorado

 

10

 Experiência comprovada em caracterização de famílias beneficiadas 
em programas sociais e elaboração de diagnóstico sócio produtivo

 

30

 
Experiência comprovada

 

em Projeto de Trabalho Social

 

20

 TOTAL

 

100 pontos

 
 
 1.1  Análise Curricular -

 
Técnico de Nível Médio

 Indicadores
 

Pontuação Máxima
 Curso Médio

 
30

 Curso Superior completo
 

20
 Curso Superior Incompleto a partir do 2º ano

 
10

 Cursos complementares voltado a trabalho social
 

10
 

                                                           1

 O “contrato imediato" obedecerá o prazo de assinatura do convênio com a Caixa Econômica 
Federal.  
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Experiência comprovada em Projeto de Trabalho Social 30 
TOTAL 100 pontos 
 
2. Entrevista 
Indicadores Pontuação Máxima 
Perfil do candidato para o trabalho a ser desempenhado 30 
Conhecimento de políticas públicas, programa MCMV, ação social e 
comunitária. 

20 

Desenvoltura, capacidade de comunicação 20 
Capacidade de trabalho em grupo 20 
Disponibilidade para o trabalho 10 
TOTAL 100 pontos 
 

ANEXO III 
 
A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SERÁ FEITA POR “HORA TÉCNICA” E 
OBEDECERÁ O ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (IP) DE CADA PROFISSIONAL, CONFORME 
A SEGUINTE TABELA 
 
 

CATEGORIA IP VALOR R$ 

Téc. Nível Superior 1: os graduados ou pós- 

graduados em Serviço Social, ou Psicologia  
I Até R$ 80,00 

II Até R$ 70,00 

III Até R$ 60,00 

Téc. Nível Superior 2: graduados ou pós- 

graduados nas áreas de Pedagogia ou 
Sociologia; 

II Até R$ 80,00 

III Até R$ 60,00 

Educador Social: nível de escolaridade mínimo 
exigido Médio.

 
I

 
Até R$ 50,00

 

II
 

Até R$ 40,00
 

 

 Explicitações:

a) PorIP(Índicede Produtividade) I-compreendem-se os técnicos que obtiverem Conceito A, pela 

coordenação ao RTTS (Relatório Técnico de Trabalho Social) apresenta do a cada finaldemês, 

considerado excelente.

b) Por IP (Índice de Produtividade) II-compreendem-se os técnicos que obtiverem Conceito B,  pela 

coordenação, ao RTTS (Relatório Técnico de Trabalho Social) apresentado a cada finalde mês;

c) Por IP (Índicede Produtividade) III-compreendem-se os técnicos que obtiverem Conceito C, pela 

coordenação, ao RTTS (Relatório Técnico de Trabalho Social) apresentado a cada final de mês;

d) Os técnicos que obtiverem o conceito IN (Insuficiente) no RTTS ficam obrigados a empreenderas 

correções recomendadas pela coordenação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis para que o 

pagamento passe a ser devido.

DOVALOR/HORA:
O valor estipulado por HORA TÉCNICA inclui a remuneração pelo trabalho, a ser paga diretamente 
a o  
contratado,etodososencargossociaisetrabalhistaspertinentes,conformealegislaçãoemvigorasere
m recolhidos pelo empregador.

DA QUANTIDADE DE HORAS:
A quantidade de horas semanais a ser dedicada pelos profissionais contratados será acordado, 
com cada um, antecipadamente e registrado no PTS (Plano de Trabalho Social) e acompanhados 
pela coordenação do programa.



REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 002/2019
DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Designa os servidores responsáveis 
p e l a  G e s t ã o ,  F i s c a l i z a ç ã o  e  
recebimento de materiais e Prestação 
de Serviços desta Secretaria.

O Secretário de Relações Institucionais de Camaçari, 
Estado da Bahia, considerando o disposto no Art. 67 
da Lei Federal nº 8666/1993 e considerando o Decreto 
nº 4793/2009 que regulamenta a Lei nº 978/2009, no 
uso de suas atribuições.

RESOLVE

Art.1º Designar os servidores relacionados abaixo 
para atuar na Gestão, Fiscalização e recebimento e 
prestação de Serviços desta Secretaria.

Art. 2º Em casos excepcionais, na ausência do fiscal 
de Contrato designado, a servidora ANA LONGO 
SANTOS, matrícula 831637 (SEDEC), assumirá a 
designação de Fiscal de Contratos Substituto.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS DE CAMAÇARI, EM  12 DE 
AGOSTO DE 2019.

JOSÉ MATOS DOS REIS  
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

              

PORTARIA Nº 22/2019                 
15 DE OUTUBRO DE 2019

Divulga a lista preliminar do resultado da 
etapa de Avaliação e Seleção Artística do 
Edital de Concurso nº 002/2019 – 
Fotografe Camaçari 3ª Edição, Processo 
Nº 00457.11.07.611.2019 e abre prazo 
para interposição de recursos.

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 7049/2019 de 13 março de 
2019, e ainda

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de 
concurso. 

RESOLVE:

Art. 1º –  Divulgar, no anexo único da presente Portaria, a 
lista de proponentes inscritos e sua respectiva situação 
com base no resultado da etapa de Avaliação e Seleção 
Artística do Edital de Concurso nº 002/2019 - Fotografe 
Camaçari 3ª Edição, abrindo prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da data desta publicação, para interposição 
de recursos com o objetivo de sanar eventuais erros 
formais ou de procedimentos.

Art. 2º  - Os recursos,  objetivamente fundamentados, 
deverão ser entregues presencialmente, dentro do prazo 
estipulado, no Núcleo de Orientação Cultural, situado na 
Cidade do Saber, Rua do Telégrafo, SN - Bairro do Natal, 
das 8 às 12 horas e das 13:30 às 17 horas.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

CAD.: 829677

ANEXO ÚNICO

LISTA PRELIMINAR DO RESULTADO ETAPA DE 
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO ARTÍSTICA - EDITAL DE 
CONCURSO Nº 002/2019 -FOTOGRAFE CAMAÇARI 
3ª EDIÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de Preço para 
aquisição de álcool etílico, água deionizada e hipoclorito, 

PREGÃO N.º 0211/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: 

para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 29/10/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 30/10/2019, às 09h00min; 
Disputa: 30/10/2019, às 14h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – 
Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO “INTERNACIONAL” N° 
212/2019 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA - Objeto: 
Registro de Preço para eventual aquisição de LOUSA 
INTERATIVA para o atendimento da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Camaçari. Acolhimento: 
28/10/2019 a partir das 08h00min; Abertura: 
29/10/2019, às 09h00min; Disputa: 29/10/2019, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
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www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 789516. Tel.: 
(71) 3621-6880 – Wadna Cheile Melo Aragão – 
Pregoeira.

PREGÃO N.º 0213/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de suplementos nutricionais para atendimento 
ao Programa de Complementação Alimentar, destinados 
aos indivíduos portadores de intolerâncias e alergias 
alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios do 
metabolismo do aparelho digestivo e indivíduos com 
desnutrição grave ou patologias com aumento da 
demanda nutricional, como câncer e Diabetes Mellitus 
em tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçari-Ba da Secretaria de Saúde do 
município. Acolhimento: 28/10/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 29/10/2019, às 09h00min; 
Disputa: 29/10/2019, às 14h30min. (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 – 
Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0214/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de luva cirúrgica, compressa de gaze, 
anuscópio e dispositivo para acesso periférico, para 
atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 30/10/2019 a partir das 
09h00min; Abertura: 31/10/2019, às 09h00min; 
Disputa: 31/10/2019, às 14h30min. (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 – 
Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO N.º 0162/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
Registro de preços para aquisição de material de 
consumo (sabão coco a base de óleo de coco, 
sabonete líquido 5L, desodorizante para vaso 
sanitário em pastilha adesiva), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari, 
as licitantes elencadas abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2019. 
 

HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0373/2019 – 
PREGÃO Nº 0162/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
de consumo (sabão coco a base de óleo de coco, 
sabonete líquido 5L, desodorizante para vaso 
sanitário em pastilha adesiva), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  R .  C L E A N  
COMERCIAL EIRELI, conforme descrito abaixo:
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DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2019. 
 

HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA -  SECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE 
CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - 

COPEC

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA LTDA - EPP.
Proc. n.º 0905.11.07.689.2019

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, relativo ao não cumprimento das obrigações da 
Ata de Registro de Preço Nº 0094/2019, oriundos do 
Pregão Nº 242/2018 (Eletrônico) – COMPEL, Processo 
Licitatório Nº 00875.11.07.611.2018, cujo objeto é 
Registro de Preço para aquisição de eletrodoméstico 
(SMART TV LED 32'', REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 1 
PORTA DE GELO SECO SEMI-AUTOMÁTICO E 
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO 20L).

Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá 
ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
comprovação, na recepção da Coordenadoria de 
Materiais e Patrimônio, das 8 às 11:30h e das 13:30 às 
16h.

Camaçari, 16  de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Larissa Macedo
Presidente  em exercício da COPEC

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0362/2019

(Processo Administrativo n.º 00547.11.07.611.2019)

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, no uso de 

suas atribuições, re-ratifica a Ata de Registro de Preço  
Nº 0362/2019, oriundo do PREGÃO Nº 0134/2019  
(ELETRÔNICO) –COMPEL,cujo objeto é Registro De 
Preços Para Aquisição De Extintores De Incêndio, 
Incluindo Transporte E Instalação, Para Futuras 
Contratações De Acordo Com A Conveniência E 
Necessidade Da Administração Municipal.

ONDE - SE LÊ:

Camaçari, 10 de Outubro  de 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO Nº 05/2019

Considerando a inconformidade com a Legislação 
Federal, combinado com o artigo 16, § 3º da Lei Municipal 
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997/2009, INDEFIRO o pedido de Isenção de Imposto de 
Renda, formulado pela segurada Maria Gerondina 
Pereira Santos de Jesus, através do processo 
Administrativo nº 278.07.10.377.2019. 

Camaçari, 03 de outubro de 2019

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 

    
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019
CONTRATO Nº 005/2019

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a contratação da empresa NOVA FG 
PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.986.540/0001-11, com o valor global de R$ 12.548,90 
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e 
noventa centavos), conforme Processo Administrativo 
Nº 19877.07.12.729/2019, com base no Inciso II, do 
Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 - Modalidade 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, que teve como objeto a 
contratação de empresa especializada no fornecimento 
de materiais de expediente, de limpeza, gêneros 
alimentícios e descartáveis, para atender os diversos 
setores do ISSM, de acordo com as quantidades, 
condições e especificações contidas no Termo de 
Referência.

DOTAÇÃO:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos ISSM
Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo
Fonte: 0203000 – Contribuição do Instituto de 
Previdência Social

Camaçari, 07 de Outubro de 2019.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

19877.07.12.729/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

    
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL
CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
torna público que homologou em 07/10/2019 os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 
quanto ao procedimento referente ao Processo 
Administrativo Nº 19877.07.12.729/2019, adjudicando o 
objeto licitado em favor da empresa NOVA FG 
PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
MÓVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.986.540/0001-11, com o valor global de R$ 12.548,90 
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e 
noventa centavos), para o fornecimento de materiais de 
expediente, de limpeza, gêneros alimentícios e 
descartáveis, para atender os diversos setores do ISSM, 
de acordo com as quantidades, condições e 
especificações contidas no Termo de Referência.

Camaçari, 07 de Outubro de 2019.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL

PORTARIA Nº 251/2019
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

“Dispõe sobre o gozo de férias dos 
Servidores Municipais lotados na 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT 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 das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; 
Lei Municipal nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

19877.07.12.729/2019
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Municipal de nº. 4.521, de 05 de outubro de 2007;

Considerando o disposto nos artigos 87 e 88, ambos do 
Estatuto do Servidor do Município (Lei Municipal nº. 
407/1998) e artigo 77, parágrafos 3º e 5º da Lei 8.112/90.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a Servidora relacionada abaixo, 
férias referentes aos períodos aquisitivos e períodos de 
gozo conforme relação abaixo:

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO – STT DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO DE 
2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

AVISO NOTA DE ESCLARECIMENTO

Ficam todas as empresas que adquiriam o Edital de 
Licitação PP 006/2019 e todos os demais interessados, 
notificados daNota de Esclarecimento apresentada 
pelaSuperintendencia de Transito e Transporte Publico - 
STT.
A íntegra da nota de esclarecimento encontra-se disponível 
para ser baixado no Portal de Compras do Município de 
Camaçari-Ba.

Camaçari, 11 de Outubro de 2019.

Hertz Barreto R. Seabra
Pregoeiro
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