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aplicação das medidas preventivas imprescindíveis ao 
combate do COVID-19, as quais passam a ter disciplina 
sistematizada e uniformizada neste Decreto, sendo 
instituídas/prorrogadas pelo prazo de 15 (quinze) dias, 
todas, contados a partir de 31 de março de 2020.

Art. 2º Permanece a orientação para que a população de 
Camaçari em recente e/ou atual retorno de viagens 
internacionais, em especial atenção para aquelas 
localidades com transmissão sustentada do vírus, o 
cumprimento das seguintes medidas:

I- Para as pessoas sem sintomas respiratórios, 
permanecer em isolamento domiciliar (auto isolamento) 
por 07 (sete) dias;
II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves, 
comunicar à Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
do Município, a fim de ser orientado sobre providências 
mais específicas, através do número telefônico 156;
III- No surgimento de febre, associada a sintomas 
respiratórios intensos, a exemplo de tosse e dificuldade 
de respirar, buscar atendimento nas unidades de 
urgência e emergência.

Art. 3º Os laboratórios públicos ou privados deverão 
informar imediatamente ao Sistema de Vigilância 
Sanitária Municipal quaisquer casos positivos de 
COVID19, através do telefone 156.

Art. 4º As Unidades de Pronto Atendimento Municipais 
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da 
Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o 
funcionamento dos serviços de urgência e emergência, 
de forma ininterrupta e sem restrição de qualquer 
natureza.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 
manter os mecanismos necessários para o isolamento 
domiciliar da população, deverá adotar as seguintes 
medidas:

I - dispensaçaõ de medicamentos de uso continuo, em 
quantidade suficiente para o respectivo uso por 60 
(sessenta) dias;

II – estender a validade das prescrições para uso de 
medicamentos, que passará a ser de até 08 (oito) meses;

III – permitir que qualquer pessoa, desde que portando o 
documento de identidade do beneficiário do 
medicamento, o cartão SUS e a respectiva prescrição 
médica, possa fazer a retirada do medicamento, de forma 
a dispensar o comparecimento pessoal do beneficiaŕio;

DECRETO Nº 7317/2020
DE 30 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a instituição e prorrogação de 
medidas temporárias de prevenção e 
controle para enfrentamento do COVID-19, 
no âmbito do Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na 
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV),

Considerando que as medidas de isolamento vêm 
apresentando bons resultados, mas que disso não 
resulta o completo esvaziamento do processo de 
disseminação do COVID-19;

Considerando que a Bahia vem apresentando um 
aumento diário de novos casos de COVID-19 em torno de 
23%, com maior incidência na Região Metropolitana, 
especialmente a capital Salvador;

Considerando, por fim, a necessidade de garantir à 
população o mínimo acesso a bens e serviços, bem 
assim aos comerciantes o exercício de suas atividades, 
de forma a não interromper, prematuramente, as medidas 
de contenção da disseminação do COVID-19, via 
isolamento social;

DECRETA

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de 
emergência no âmbito do Município de Camaçari, com a 
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IV – manter as medidas necessárias à antecipação da 
campanha de vacinaça ̃o para os demais vi ́rus 
respiratoŕios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B), 
especialmente para pessoas a partir dos 60 (sessenta) 
anos e profissionais de saud́e;

Art. 6º Fica prorrogada a suspensão das atividades 
educacionais em todos os cursos, escolas, universidades 
e faculdades das redes de ensino público e privado, a 
serem compensadas nos dias reservados para os 
recessos futuros.

Parágrafo Único - A suspensão determinada no caput 
inclui o serviço de transporte universitário.

Art. 7º Fica prorrogada a vedação, no âmbito do 
Município de Camaçari, ao licenciamento de eventos, 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quando em desconformidade com as disposições deste 
decreto.

Art. 8º Fica mantida a vedação à realização de quaisquer 
eventos e atividades que envolvam aglomerações e que 
não necessitem de licenciamento da SEDUR.

§ 1º A determinação prevista no caput também é aplicável 
a atividades e eventos de cunho religioso, científico, 
educacional, esportivos, academias, dentre outros.

§ 2º Fica autorizada a realização de velórios, desde que 
observado o limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas, 
podendo, ainda, mediante prévio requerimento à SEDUR 
e respeitada a mesma limitação, ser autorizada a 
realização de outros eventos e atividades, desde que 
qualificados como de extrema necessidade e urgência.

§ 3º Em razão do risco de transmissão, fica proibida a 
r e a l i z a ç ã o  d e  v e l ó r i o  p a r a  p a c i e n t e s  
confirmados/suspeitos da COVID-19, conforme manual 
de orientação do Ministério da Saúde (https://www. 
saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf ), o 
qual deve ser observado pelos serviços funerários 
municipais em seus protocolos. 

Art. 9º Os Órgãos da Administração Pública e os 
estabelec imentos pr ivados que mant iverem 
funcionamento deverão determinar o aumento da 
frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, 
maçanetas e móveis dos ambientes comuns, além de 
providenciar a disponibilização de álcool em gel nas 
áreas de circulação.

§ 1º No âmbito da Administração Direta e Indireta, 
mantem-se a interrupção das atividades presenciais nos 
órgãos públicos municipais cujos serviços sejam 
considerados não essenciais, período em que os agentes 
públicos prestadores desses serviços ficarão em regime 
de teletrabalho ou de sobreaviso. 

§ 2º São considerados serviços essenciais os prestados 
pelas Secretárias Municipais de Saúde (SESAU) e de 
Assistência Social (SEDES), dentre outros prestados 

pelas demais Secretarias, os quais deverão manter o 
funcionamento normal ou mesmo intensificar suas 
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, pela 
respectiva chefia imediata. 

§ 3º Para os demais serviços, não essenciais, deverá ser 
instituído, sempre que possível, o regime de teletrabalho, 
no curso do período de emergência, a critério e nas 
condições definidas pelo titular dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo, para servidores cujas atribuições, por 
sua natureza e meios de produção, permitam a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço 
público.

§ 4º O agente público em sobreaviso ou no exercício de 
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao 
trabalho presencial a qualquer momento e a critério do 
Poder Executivo. 

§ 5º Para os fins deste decreto, considera-se: 

I – sobreaviso: os casos em que o servidor não exercerá 
as suas atividades, que ficarão sobrestadas até 
convocação;
 
II – teletrabalho: o regime de trabalho em que o servidor 
público executa, em caráter contínuo, parte ou a 
totalidade de suas atribuições fora das dependências 
físicas das unidades do respectivo órgão ou entidade de 
lotação, por meio da utilização de tecnologias de 
informação e comunicação.

§ 6º Ressalvadas as SESAU e SEDES, as Secretarias 
Municipais deverão manter o servidor público que se 
enquadre em grupo de risco (idosos, gestantes e pessoas 
com doenças crônicas pré-existentes e que tenham 
recomendação médica para tanto) no  exercício de suas 
atividades laborais em regime de teletrabalho, ficando a 
chefia imediata responsável pela adoção das medidas 
necessárias a viabilização desta orientação. 

§ 7º No âmbito da SESAU e SEDES, eventual alteração 
da metodologia e escala de trabalho dependerá de prévia 
análise pelo respectivo Secretário Municipal, de forma a 
garantir a prestação dos serviços públicos com a máxima 
eficiência no combate a pandemia do COVID-19.

§ 8º Os servidores que, eventualmente, encontrem 
dificuldade de cumprir o quanto disciplinado neste 
Decreto devem procurar sua chefia imediata, para que as 
orientações e alternativas sejam passadas, de forma a 
garantir a prestação dos serviços essenciais à 
população.

§ 9º A Secretaria de Governo deverá revisar e promover 
as eventuais adaptações que se revelem necessárias à 
efetivação do quanto disciplinado neste Decreto, 
especialmente no que se refere à divulgação dos canais 
de atendimento dos órgãos municipais que instituam a 
modalidade teletrabalho, de forma a garantir o mais 
amplo acesso possível da população aos serviços 
públicos, durante o período de combate a pandemia.
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Art. 10 Fica prorrogada a suspensão do funcionamento 
do Comercio Local, inclusive nos Shopping Centers, 
Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais 
estabelecimentos correlatos;

§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades 
determinada no caput os estabelecimentos que tiverem 
por atividade a prestação de serviços e comercialização 
de produtos essências, conforme abaixo listado:

I – produção, distribuição e comercialização de 
medicamentos, produtos de higiene e alimentos;
II – assistência médica e hospitalar;
III – tratamento e abastecimento de água;
IV – geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica;
V – coleta e tratamento de lixo e esgoto;
VI – serviços de segurança privada;
VII – imprensa;
VIII – serviços de telecomunicação;
IX – processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;
X – serviços de manutenção de elevadores e outros 
equipamentos essenciais;
XI – clínicas veterinárias em regime de emergência e 
para vendas de raçoes e medicamentos;
XII – serviços funerários;
XIII – serviços de higienização e lavanderias; 
XIV – serviços bancários, inclusive nas agências 
instaladas em Shopping Centers;
XV – serviços de comercialização de gêneros 
alimentícios quando prestados por meio da entrega de 
comida em casa - delivery; 
XVI – postos de combustíveis e lojas de conveniências, 
devendo ficar ventiladas;
XVII – lojas de material de construção e prevenção de 
incêndio, para aquisição de produtos necessários à 
execução de serviços urgentes, por meio de entrega em 
domicílio e/ou por meio do funcionamento das lojas com 
redução do números de funcionários em 50% e adoção 
das medidas de prevenção, como disponibilização do 
álcool em gel, controle do número de pessoas em suas 
dependências e organização de filas de atendimento e 
pagamento, de forma a sempre manter uma distância 
mínima de 1 metro entre os clientes;
XVIII – a comercialização de bens não essenciais, 
exclusivamente por meio da modalidade entrega em 
domicílio (delivery), desde que observadas as medidas 
de prevenção, dentre elas a utilização de máscara pelos 
entregadores e higienização das mãos com álcool em gel 
antes de manusear os produtos;
XIX – oficina de automóveis, para a realização de 
serviços urgentes, com a adoção das medidas de 
prevenção como disponibilização do álcool em gel e 
controle do número de pessoas em suas dependências.

§ 2º Os Centros Comerciais do Município deverão 
respeitar a regra prevista no caput, ressalvando-se o 
funcionamento dos boxes que se destinam à 
comercialização de gêneros alimentícios.

§ 3º As agências bancárias e lotéricas devem limitar o seu 
funcionamento presencial apenas para os serviços 

considerados essenciais, adotando, ainda, todas as 
medidas de orientação e organização de seus clientes, 
para que sejam respeitados os procedimentos de higiene 
e distanciamento entre as pessoas, enquanto aguardam 
ou são atendidas.

§ 4º Ficam interditadas todas as praias do litoral 
camaçariense, incluindo as barracas de praia e demais 
atividades comerciais nelas exercidas, bem assim as 
águas internas do Município, tais como lagoas e rios.

§ 5º O descumprimento das medidas estabelecidas neste 
Decreto sera ́ caracterizado como infraçaõ a ̀ legislaçaõ 
municipal e sujeitara ́o infrator as̀ penalidades e sançoẽs 
aplica ́veis, inclusive a cassaça ̃o de licença de 
funcionamento.

Art. 11 – Permanecem suspensos os prazos 
administrativos do Município. 

§ 1º A suspensão a que se refere o caput aplica-se aos 
prazos em curso no âmbito do contencioso 
administrativo, incluindo o prazo concedido ao sujeito 
passivo para apresentação de reclamação, defesa ou 
interposição de recursos. 

§ 2º No período disposto no caput não serão realizadas 
sessões de julgamento pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Tributários do Município. 

§ 3º A suspensão dos prazos disciplinada neste artigo não 
se aplica aos prazos no âmbito dos procedimentos 
licitatórios, os quais terão curso regular, cabendo à 
Diretoria de Compras (DICOMP) manter os meios 
necessários ao acesso às informações pelos licitantes.

Art. 12 Ficam mantidas as seguintes medidas 
necessárias ao enfrentamento da situaça ̃o de 
emergência declarada neste Decreto:

I - fica autorizada a dispensa de licitaçaõ para aquisiçaõ 
de bens e serviços destinados ao enfrentamento da 
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e no art. 4º da Lei no 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020.

II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurid́icas, hipot́ese em que sera ́
garantido o pagamento posterior de indenizaçaõ justa;

III – fica autorizada a realização de credenciamento para 
aquisiça ̃o de bens e serviços destinados ao 
enfrentamento da emerge ̂ncia, de mu ́ l t iplos 
fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a 
preferência para aqueles que ofertarem preços mais 
vantajosos, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
deverá manter as medidas necessárias, inclusive por 
meio do redirecionamento de seu pessoal, para a 
realização do serviço de desinfecção, com hipoclorito de 
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sódio, dos logradouros públicos de grande circulação e 
próximos às unidades de saúde, em ação coordenada 
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 14 As Secretarias e Órgãos Municipais, em 
colaboração aos trabalhos da Secretaria Municipal de 
Saúde, deverão permanecer com os trabalhos de 
acompanhamento e avaliação sobre as medidas de 
prevenção, especialmente sobre aquelas que importem 
restrição à liberdade dos cidadãos Camaçarienses, de 
forma a possibilitar a sua constante adequação com o 
grau de isolamento social exigido no combate à 
pandemia COVID-19

Art. 15 A Secretaria Municipal de Governo, por meio de 
sua Diretoria de Comunicação, com o apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde, devera ́ realizar, em 
caráter emergencial, campanhas publicitárias com o 
objetivo de disseminar as orientações e precauções 
adequadas ao enfrentamento do COVID-19.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogados os Decretos nºs 7311, 
7312, 7314 e 7315, todos de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE MARÇO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SESAU – 002/2019 Nível médio

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca o 
candidato aprovado e classificado no Processos 
Seletivo Simplificado nº 002/2019, para os cargos de: 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, ATENDENTE DE FARMÁCIA  para 
comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n 
Centro Administrativo – Centro (SECAD/GESEL, 1º 
andar – Prédio Azul da Prefeitura), para apresentação 
dos seguintes documentos originais e cópias: 
a) Todos os documentos anexados no ato da 
inscrição para Avaliação de Títulos, conforme Item 8 
do Edital de abertu
ra 002/2019, respeitando os critérios de cada função;
 b) Carteira de Identidade (RG); 

c) CPF e Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
d) PIS/PASEP;
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
 f) Título de Eleitor; 
g) Comprovante de votação da última eleição (não serão 
aceitos comprovantes de justificativa eleitoral. Caso não 
tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, 
obtida junto ao TRE); 
h) Comprovante de residência com CEP atualizado;
i) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo 
masculino;
j) Diploma e/ou certificado de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada pela 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado;
k) Documento de comprovação que está registrado e com 
a situação regularizada junto ao órgão de conselho de 
classe correspondente a sua formação profissional, 
quando for o caso, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
l) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos);
m) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
 n) 01 Foto Recente 3x4. 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 

ATENÇÃO
O s  c a n d i d a t o s  d e v e r ã o  a c e s s a r  o  l i n k :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS :06/04 a 05/05/2020

ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA 
F R O E S  S / N  ( C A S A  D O  T R A B A L H O ) -
CENTRO/CAMAÇARI A PARTIR DO DIA 06/04/2020 
DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER AGENDADO 
ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-7363 APÓS ETAPA DE  
ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns a todos os candidatos 
convocados: 
· Hemograma – válido por até 03 meses;
· Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
· Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
· VDRL – válido por até 03 meses; 
· Urética e Creatinina – válido por até 03 meses; 
· Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
· Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
· Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 
Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 06 meses; 
· Comprovante de vacinação: Dupla tipo adulto (dT); 
Tríplice Viral; Hepatite B – HbsAG (AU, antígeno 
austrália); Anti-HBs (anti-antígeno de superfície); Anti-
HBc – IgG (anti-core IgC ou Acoreg) e Hepatite C – Anti-
HCV. 

b) Exames específicos para o(a)s candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos: Eletrocardiograma 
– válido por até 06 meses. 
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ATENÇÃO: O CANDIDATO(A)  deverá comparecer 
para a entrega dos documentos no local, dia e horário 
conforme abaixo listado: 

Data: 30/03/2020    das 09h00 as 14h00 
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul)

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 MEIRELANE NUNES CALDEIRA    2019167       4º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 LYDIANE FERREIRA SANTOS       2019324       27ª
02 TANIA MELO DANTAS             2019215       29ª
03 SONILDA SENA SANTOS             2019356       30ª
04 MANOEL DE OLIVEIRA LIMA         2019367       32ª
05 JAQUELINE DE OLIVEIRA 
     FREITAS             2019862       33ª
06 IEDA MARIA BRITO DOS 
     SANTOS             2019553       34ª
07 GILTEANDERSON DOS SANTOS 
     DE SOUZA                           2019302      35ª
08 DAIANA JESUS SOUSA             2019622       36º
09 LUCIMAR DA CONCEICAO DOS 
     SANTOS                           2019270       37ª
10 ANTONIA ADECILIA DE SOUSA      2019612     38ª
11 FABIO MACHADO COUTINHO 2019473     39ª
12 ALINE RABELO DE SOUSA 2019610     40ª
13 MARIA DE ALMEIDA DOS 
     SANTOS               2019155     41ª
14 MARIA SONIA RIBEIRO RAMOS      2019152    42ª

Data: 31/03/2020    das 09h00 as 14h00
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 RITA DE SANTANA BORGES         2019465       43ª
02 DANIELA SILVA CARDOSO            2019281       44ª
03 LEANDRO DOS SANTOS DO 
     ESPIRITO SANTO                           2019827      45ª
04 VANDERSON AMANCIO DE 
     SOUSA              2019745     46ª
05 DEBORA REBOUCAS NERES        2019498     47ª
06 JENIFER MENESES DE JESUS     2019362      48ª
07 MARCOS DE SOUZA 
     FILGUEIRAS SILVA             2019288      49ª
08 ILZA DE AMORIM FONSECA 
     PEREIRA             2019479     50ª
09 ANA IVELIZE AMANCIO DOS 
     SANTOS             2019311     51ª
10 KATAYMAN BARBOSA 
     SACRAMENTO DE JESUS             2019419     52ª

11 VIVIANE DA SILVA RODRIGUES    201977     53ª
12 ROSELI BARBOSA NUNES           2019570     54ª
13  ADRIANA ANUNCIAÇÃO 
     BRANDÃO             2019113     
55ª

Data: 01/04/2020    das 09h00 as  14h00
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul)

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 JULIANA NEVES ALVES             2019205      35ª
02 VERONICA DE JESUS 
    GONÇALVES             201928       36ª
03 NAIARA DE JESUS SILVA DA 
     FONSECA                          2019213       37º
04 LIVIA SANTANA GIFFONI            201982       38ª
05 NUBIA DE JESUS SANTOS           201940       
39ª

ATENDENTE DE FARMÁCIA
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 MIRIAM DOS SANTOS DA SILVA   2019154       2ª
02 MARCOS FREITAS DINIZ             2019152       3ª
03 CAMILA DE OLIVEIRA 
     VASCONCELOS DOS SANTOS     2019124      5ª
04 COSME PEREIRA LIMA             201967       7º
05 MARIA APARECIDA ANDRADE 
     VILAS BOAS              201953     8º 
06 ALEXANDRA BATISTA DE 
     ARAGÃO SANTOS             201975     9ª
07 NAYANE ALVES FERREIRA 
     SENA             201956 11ª
08 ANTONIA DA SILVA CONCEIÇÃO  2019137 12ª
09 ROSINETE SOARES SOUZA 201929       13ª

           

Data: 02/04/2020   das 09h00 as 14h00 
LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul)

ATENDENTE DE FARMÁCIA
Nº.             Nome    Insc.     Clas.
01 MONALIZA COSTA CALMON DE 
     PASSOS                              201980      14ª
02 JOSE CARLOS CORDEIRO 
     NUNES                201937     15ª
03  IVONETE PEREIRA DOS SANTOS 201921       16ª

ATENDENTE DE FARMÁCIA - AFRODESCENTES
Nº.             Nome    Insc.     
Clas.
01 LUIS DOS SANTOS JUNIOR 201973       1ª
02 GINA SILVA FERREIRA 201904       2ª
03 ADENILSON SANTOS DE SOUZA 2019140    3ª
04 INÊS SANTOS DE OLIVEIRA 201989       4ª
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ATENÇÃO: Os candidatos abaixo relacionados estão 
sendo reconvocados, pois os mesmos solicitaram 
m e d i a n t e  p r o c e s s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
nº01795.11.01.580.2019, 01791.11.01.580.2019, 
01792.11.01.580.2019 e 01793.11.01.580.2019 
respectivamente reposicionamento para o final da 
fila de aprovados. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nº.             Nome    

 Insc.         Clas.
01 NOEMI PINTO DE SOUZA

2019878 17ª

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Nº.             Nome    

 Insc.         Clas.
01 MARIA DA GLÓRIA SENA ARAGÃO 
ALVES 2019204 2ª
02 ELIDA ARAÚJO BATISTA DA 
PURIFICAÇÃO 201983 6ª

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PCD
Nº.             Nome    

 Insc.         Clas.
01 ROSANA DA SILVA NASCIMENTO

2019195 1ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 002/2019. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 
internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir 
23/03/2020

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 23 DE MARÇO  DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2020 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS SESAU - Nº. 001/2017 DE 28/08/2017

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
convoca  os candidatos classificados no 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, 
para o cargo de  AUXILIAR DE LIMPEZA para 

comparecerem na Rua Francisco Drummond s/n 
Centro Administrativo - Centro (Gesel / Secad 1º 
- Prédio Azul), para apresentação dos seguintes 
documentos em ORIGINAIS E CÓPIAS: histórico 
ou certificado de conclusão do curso referente à 
escolaridade mínima exigida para a função com pré-
requisito/escolaridade de nível fundamental 
completo, expedida por Instituição de ensino 
autorizada por Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e 
devidamente registrado, Curso de Vigilante ou 
curso de reciclagem de vigilante em vigência (para 
os candidatos ao cargo de Vigilante), título de eleitor 
(frente e verso), certidão de quitação eleitoral, 
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o 
verso), comprovante de residência com CEP 
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de 
filhos (menores de 14 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade 
(RG), CPF, certidão de antecedentes criminais, 
Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 
uma foto 3 x 4 recente.

ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/i
ndex.xhtml  e realizar a consulta Qualificação 
Cadastral (e-social) e apresentar o resultado da 
consulta, esta dever ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 06/04 A 
05/05/2020
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS 
QUE OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, 
NA JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA 
LUCIA PESTANA FROES S/N (CASA DO 
TRABALHO) CENTRO/CAMAÇARI, A PARTIR 
DO DIA 06/04 DEVENDO IMPRETERIVELMENTE 
SER AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3622-
7363 APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2017 os candidatos convocados 
deverão apresentar os seguintes exames médicos:

1-Exames comuns aos candidatos convocados:
Teste Ergométrico – válido por até 03 meses;
Hemograma – válido por até 03 meses;
Grupo sanguíneo e Fator Rh;
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses;
VDRL – válido por até 03 meses;
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses;
Sumário de Urina – válido por até 03 meses;
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses;
Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla Viral, 
Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina);
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Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 
Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 6 meses;

2-Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino:
Avaliação ginecológica (Preventivo com Colposcopia, 
Citologia Oncótica e Microflora vaginal – válido por até 
6 meses; com relatório Ginecológico).

3-Exames específicos para os candidatos 
convocados a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – Validade 6 meses.

4-Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino a partir de 40 anos:
Mamografia – válido por 12 (doze) meses.

5-Exames específicos para os candidatos 
convocados do sexo masculino a partir de 40 anos:
PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses.

LOCAL: Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul)

AUXILIAR DE LIMPEZA
Nº.             Nome     Insc.     Clas.

CONVOCADOS:

ATENÇÃO: O CANDIDATO(A)  deverá comparecer 
para a entrega dos documentos no local, dia e horário 
conforme abaixo listado: 

Data: 03/04/2020    das 09h00 as 14h00

01 RICILENE DE OLIVEIRA SANTOS    5518    149ª
02  ROSIMEIRE JESUS SOUZA 6780        150ª
03 ELIENE XAVIER DE JESUS 2739     151ª
04 VANILDA SANTANA CAVALCANTE 5117     152ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 001/2017. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 
internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir 
23/03/2020

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 23 DE MARÇO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO CONTRATO 
Nº 0379/2019 DE 28 DE AGOSTO DE 2019 DENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pela secretária 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, portador 
do R.G nº 648415538 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
8 9 8 . 7 5 1 . 8 4 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0379/2019, conforme Processo nº 
01000/2019 que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.
Instrumento vinculante: Processo Licitatório nº 
0040/2019.
DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DO SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM – SENAI, PARA 
REALIZAÇÃO DE CURSO E AÇÕES EXTENSIVAS A À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO COMO 
PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA E O PÚBLICO CADASTRADO NO 
C A D - Ú N I C O  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES. 
Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2018, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 

Camaçari, 27 de Março de 2020

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0207/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:EPIC SERVIÇOS E 
LOCAÇÃO LTDA.   DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem porrrogar o prazo de vigência do Instrumento  nº 
0207/2019;  DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do 
contrato nº 0207/2019, por mais 12(doze) meses, de 
modo que, a partir de 04 de abril  de 2020, passará a 
viger até 04 de Abril  de 2021.  DO PREÇO: O valor 
contratual é reajustado com base no INPC -  indice 
Nacional de Preços ao Consumidor, que foi de 
3,920750%, ficando o valor global para o período de 
renovação fixado mna ordem de R$ 5.759.080,03 (cinco 
milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitenta reais 
e três centavos).  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 24 
de Março de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. 
CONTRATADA

TERMO ADITIVO DE RETI - RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 443/2019.  CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  
EMPRESA DFG CONSTRUCOES LTDA.  O  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, doravante denominado MUNICÍPIO, 
neste ato representado pelo Secretário de Serviços 
Públicos Sr. ARMANDO MANSUR, e a empresa “DFG 
CONSTRUCOES LTDA”, pessoa jurídica de direito 
privado, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, todos devidamente qualificados no 
contrato original. DO OBJETO: O presente Termo 
Aditivo tem por objeto Reti-Ratificar o Contrato n° 
443/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a empresa “DFG CONSTRUCOES LTDA”, 
especificamente sua CLAUSULA TERCEIRA.  DA 
RETIFICAÇÃO:  Em razão do erro material apresentado 
onde se lê CLAUSULA TERCEIRA-DO PREÇO “ O valor 
global de R$ 3.060.879,48 (três milhões, sessenta mil, 
oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos) LEIA –SE CLAUSULA TERCEIRA –DO 
PREÇO “ O Valor global de R$ 3.060.747,98 (três 
milhões, sessenta mil , setecentos e quarenta e sete 
reais e noventa e oito centavos).  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-Ba, 18 de 
Março de 2020.ARMANDO MANSUR. MUNICÍPIO. 
DFG CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATADA

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 
196/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 

C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  E M P R E S A  
PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
DO OBJETO: Este Termo tem por objeto a rescisão do 
contrato nº 196/2020, tendo seus efeitos contados a 
partir de 05 de março de 2020. do objeto supracitado 
conforme cláusula Décima Quarta, alínea "b" do ajuste 
f i rmado ;  DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES: Por força do presente Termo de 
Rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA somente 
responderão por direitos e obrigações contratuais 
vigentes e concretizados até  data da rescisão 
contratual, declarando-se, decorrentes mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus da 
formalização do instrumento rescindido. DA 
INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O MUNICÍPIO e a 
CONTRATADA convencionam ainda, que a presente 
rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades . DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 13 de Março de 2020. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. EMPRESA 
PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
CONTRATADA. 

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0172/2017 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: E A EMPRESA 800 D 
ENGENHARIA LTDA- EPP.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 0172/2017; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 123 
(cento e vinte e três) dias, de modo que a partir de 30 de 
abril de 2020, passará a viger até 31 de agosto de 2020;  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termo aditivo, as quais não foram 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari, 13 de março de 2020. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO.  EMPRESA 800 D 
ENGENHARIA LTDA- EPP. CONTRATADA.

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM DE ATA 
D E  R E G I S T R O  D E  P R E Ç O  N  2 1 4 / 2 0 2 9 .  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R A T A D O :  E M P R E S A  S O L U M E D  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
DE SAÚDE LTDA. DO OBJETO: Este termo aditivo tem 
por finalidade realinhar os preços praticados no item 011 
(Pr inc.  At ivo) LOSARTANA POTASSICA 50 
MG/LOSARTANA POTASSICA 50 MG CX C/32BLT X 30 
CRP REN   GEN, da ATA de Registro de Preço 214/2019; 
DO REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro do item 
11 -  cujo valor é R$ 0,0520 passa a se aplicar R$ 0,0790  
Fica mantida a forma prevista no bojo do contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 26 de 
Março de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. EMPRESA SOLUMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 
LTDA. CONTRATADA.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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