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Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos 
limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes do superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de 
dotações fixadas no orçamento vigente, até o limite de 
100% (cem por cento), conforme o estabelecido no 
art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art.167, 
Inciso V, da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificadas no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas, 
Iniciativas e Prioridades da Administração Municipal para 
exercício de 2020, em decorrência do Crédito Adicional 
Especial autorizado nesta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1622/2020
      DE 09 DE ABRIL DE 2020

Abre ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do Município, crédito 
adicional especial no valor global de R$ 
961.000,00 (novecentos e sessenta e um 
mil reais), para os fins que especifica e dá 
outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

 

LEI N° 1621/2020      
DE 09 DE ABRIL DE 2020

Abre ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do Município, crédito 
adicional especial no valor global de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
para os fins que especifica e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que 
a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, 
autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município 
em vigor, para atender à seguinte programação: 

CLASSIFICAÇÃO

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação parcial de 
dotações orçamentárias na forma estabelecida no art. 43, 
§ 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e 
fundamento no Art. 167, Inciso VI da Constituição 
Federal, conforme detalhamento a seguir evidenciado:

CLASSIFICAÇÃO

 

LEIS



Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 961.000,00 (novecentos e sessenta e um mil reais), 
ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em vigor, 
em favor da Secretaria Municipal de Saúde, para atender 
à seguinte programação

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação parcial de 
dotações orçamentárias na forma estabelecida no art. 43, 
§ 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e 
fundamento no Art. 167, Inciso VI da Constituição 
Federal, conforme detalhamento a seguir evidenciado:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes do superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações 
fixadas no orçamento vigente, até o limite de 100% (cem 
por cento), conforme o estabelecido no art.43, Inciso III 
da Lei 4.320/64, e com base no Art.167, Inciso V, da 
Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificadas no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas, 
Iniciativas e Prioridades da Administração Municipal para 
exercício de 2020, em decorrência do crédito adicional 
especial autorizado nesta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1623/2020      
DE 09 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas emergenciais 
objetivando o remanejamento de recurso 
públicos para enfrentamento da 
pandemia do Coronavirus (COVID-19), 
altera dispositivo na Lei Municipal nº 
997/2009, suspende a exigibilidade de 
contribuições previdenciárias devidas ao 
ISSM, autoriza o parcelamento de débitos 
previdenciários e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que 
a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre medidas que poderão 
ser adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de Camaçari, incluindo administração direta e 
indireta, autarquias e empresas públicas e demais 
órgãos, objetivando o remanejamento de recursos para 
enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido, no âmbito municipal de Camaçari, pelo 
Decreto Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020, da 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, bem assim 
nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, além de dar outras providências.

Art. 2º.  Durante o período em que perdurar o estado de 
emergência previsto no art. 1º desta Lei, o pagamento 
dos aposentados e pensionistas do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM deverá ser 
realizado até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, 
excepcionando-se a aplicação do art. 79 da Lei n. 
997/2009 apenas enquanto durar o referido estado de 
emergência.

Art. 3º. Havendo disponibilidade financeira, fica 
autorizada a antecipação do pagamento da gratificação 
natalina prevista no art. 72 da Lei Municipal n. 407/1998 
aos aposentados e pensionistas do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, conforme 
dispuser regulamento expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 4º. Fica alterado o Parágrafo Único do art. 64 da Lei 
Municipal n. 997/2009, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei Municipal n. 1534/2018, que passa a ter a 
seguinte redação:
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Parágrafo único. O repasse das contribuições definidas 
no caput ocorrerá até o último dia útil do mês 
subsequente ao pagamento do último grupo que compõe 
as folhas de pagamentos referentes aos subsídios, à 
remuneração, à gratificação natalícia e à decisão judicial 
ou administrativa.

Art. 5º. Fica suspensa a exigibilidade das contribuições 
previdenciárias patronais devida pela Administração 
Direta do Poder Executivo Municipal que vencerem 
desde a edição do Decreto de Calamidade Pública de 
que trata o art. 1º desta lei até 30 (trinta) depois da 
finalização do referido estado de calamidade pública, 
deixando assim de incidir qualquer penalidade em razão 
do não pagamento das referidas contribuições patronais, 
especialmente as previstas no art. 73 da Lei Municipal n. 
997/2009, devendo os valores das contribuições que 
deixarem de recolhidas dentro do prazo legal serem 
corrigidos, unicamente, pelo índice de atualização e pela 
taxa de juros estabelecidos como meta atuarial na 
Política de Investimentos do ISSM.

Art. 6º. Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a renegociar a dívida com o Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM oriunda de 
repasses de contribuições previdenciárias patronais do 
Poder Executivo que eventualmente não sejam 
realizados no período em que perdurar a suspensão de 
exigibilidade prevista no artigo anterior, observando-se 
as regras previstas no art. 9º, §9º, da Emenda 
Constitucional n. 103/2019 e a legislação federal 
infraconstitucional em vigor, especialmente, o quanto 
prevê o art. 9º da Lei Federal n. 9.717/1998 e a Portaria n. 
402/2008 do Ministério da Previdência Social e 
posteriores alterações, observando quando da 
pactuação do Termo de Acordo de Parcelamento e 
Confissão de Débitos Previdenciários, os seguintes 
requisitos:

I – prazo máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas;

II – aplicação do índice de atualização e da taxa de juros 
estabelecidos como meta atuarial na Política de 
Investimentos do ISSM que esteja vigente para a 
consolidação do montante devido e sobre o pagamento 
das prestações vincendas e vencidas, com incidência 
mensal;

III - vencimento da primeira prestação no máximo até o 
último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do 
termo de acordo de parcelamento;

IV – aplicação de cláusula penal de 2% em caso de atraso 
no pagamento do parcelamento, além da previsão de 
vinculação do Fundo de Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM como garantia das prestações 
acordadas e não pagas no seu vencimento, mediante 
autorização fornecida ao agente financeiro responsável 
pela liberação do FPM, concedida no ato de formalização 
do termo;

V - vedação de inclusão, no termo de parcelamento, das 

contribuições descontadas dos segurados ativos, 
aposentados e pensionistas, assim como de débitos não 
decorrentes de contribuições previdenciárias;

Parágrafo Único – Na hipótese de ser promulgada 
legislação federal que suspenda a exigibilidade das 
contribuições previdenciárias patronais devidas pelo 
Município no período em que durar o estado de 
calamidade pública previsto no art. 1º desta lei ou, ainda, 
estabelecer condições mais favoráveis ao parcelamento 
de débitos decorrentes da situação prevista no caput 
deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, 
desde já, autorizado a aderir a estas condições mais 
favoráveis.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a remanejar os recursos que seriam utilizados 
para pagamento das contribuições patronais devidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, durante o 
período em que perdurar o estado de calamidade pública 
previsto no art. 1º desta lei, com o objetivo de custear 
ações na área de saúde para enfrentamento da pandemia 
ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19).

Parágrafo único – Fica também o Chefe do Poder 
Executivo Municipal autorizado a realizar o parcelamento 
dos débitos ocasionados pelo não pagamento tempestivo 
das contribuições patronais devidas ao Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, durante o período em que 
perdurar o estado de calamidade pública previsto no art. 
1º desta lei, nos termos e condições estabelecidos por ato 
normativo federal.

Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta das dotações do orçamento em vigor, 
ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
proceder às modificações orçamentárias que se fizerem 
necessárias, inclusive no tocante ao Plano Plurianual, à 
Lei de diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária 
Anual do presente exercício financeiro, para fins de 
adequação às disposições desta Lei.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7333/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a suspensão, por tempo 
indeterminado, a posse e o exercício dos 
candidatos aprovados em concursos 
públicos, no âmbito do Município de 
Camaçari-BA e da ́outras providências.
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DECRETO



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 o reconhecimento do estado de calamidade 
pública no Município de Camaçari, pela Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, conforme Decreto 
Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020;

Considerando o artigo 9º do Decreto no 7317, de 30 de 
março de 2020, que estabeleceu, em virtude da situação de 
emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, a suspensão das 
atividades presenciais nos órgãos públicos municipais;

Considerando a necessidade de se respeitar as limitaçoẽs 
de locomoçaõ de pessoas nesse momento de contençaõ da 
epidemia;

Considerando, ainda, a necessidade de remanejamento de 
recursos públicos para enfrentamento da pandemia 
ocasionados pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que a posse e o exercício de novos 
servidores para atividades não essenciais na contenção da 
disseminação do COVID-19 pode gerar desnecessário 
gasto financeiro aos cofres públicos municipais, 
contrariando o interesse público decorrente da concentração 
de recursos nas atividades de prevenção da pandemia;

Considerando, por fim, as drásticas consequências da 
pandemia sobre a arrecadação do Município, associada à 
demanda de gastos extraordinários direcionados ao 
enfrentamento da COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos 
de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, 
de candidatos ja ́ aprovados em concursos públicos 
realizados no Município de Camaçari-BA.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles 
cujo exercício seja necessário para a prevenção, contenção 
ou combate à pandemia COVID-19.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 08 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0001/2020 - 

COMPEL 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
torna público para conhecimento dos interessados, que foi 
PRORROGADO por mais 48 (QUARENTA E OITO) 
HORAS o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0001/2020  – 
COMPEL, para Aquisição de Teste Rápido IgG e IgM para 
SARS COV-2 (novo coronavírus) para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, que estará disponibilizado no sítio da Prefeitura de 
Camaçari/Portal de Compras, (www.compras.camacari. 
ba.gov.br).

LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA 
AMOSTRA: Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, 
Prédio da Secretaria da Educação, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. Informações através do 
e-mail: credenciamentocmp@gmail.com. Camaçari, 
09/04/2020.

Ana Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da 
Comissão Central Permanente de Licitação – Compel.

AVISO DE PRORROGAÇÃO  
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 0002/2020 - 

COMPEL 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
foi PRORROGADO por mais 48 (QUARENTA E OITO) 
HORAS o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 0002/2020  – 
COMPEL, para Aquisição de Teste Rápido para detecção 
de antígenos para SARS COV-2 (novo coronavírus) para 
atender a demanda da Rede de Saúde do Município de 
Camaçari, conforme quantidade e especificação 
constante neste Termo de Referência, atendendo as 
condições do Edital e seus anexos, que estará 
disponibilizado no sítio da Prefeitura de Camaçari/Portal 

de Compras, (www.compras.camacari.ba.gov.br).

LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA 
AMOSTRA: Comissão Central Permanente de Licitação 
- COMPEL, situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, 
Prédio da Secretaria da Educação, térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. Informações através do 
e-mail: credenciamentocmp@gmail.com. Camaçari, 
09/04/2020.

Ana Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da 
Comissão Central Permanente de Licitação – Compel.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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