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Art. 2º As parcerias celebradas entre a Administração 
Pública municipal e as organizações da sociedade civil 
(OSC) terão por objeto a execução de atividades ou 
projetos e serão formalizadas por meio de:
I – Termo de fomento ou termo de colaboração, quando 
houver transferência de recurso financeiro;
II – Acordo de cooperação, quando a parceria não 
envolver a transferência de recurso financeiro.
§ 1°. O termo de fomento será adotado para a 
consecução de planos de trabalhos cuja concepção seja 
das organizações da sociedade civil, com o objetivo de 
incentivar projetos por elas criados ou desenvolvidos.
§ 2º. O termo de colaboração será adotado para a 
consecução de planos de trabalho cuja concepção seja 
da Administração Municipal, com o objetivo de executar 
projetos ou atividades por ela criados ou desenvolvidos.

Art. 3º A Administração Municipal adotará procedimentos 
para orientar e facilitar a realização de parcerias e 
estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir 
objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de 
resultados.
§ 1º. A Secretaria de Administração publicará manuais 
que contemplem os procedimentos a serem observados 
em todas as fases da parceria, para orientar os gestores 
públicos e as organizações da sociedade civil, nos 
termos do parágrafo 1º do artigo 63 da Lei Federal nº 
13.019/2014.
§ 2º. Os órgãos e as entidades da Administração 
Municipal poderão editar orientações complementares, 
por meio de portaria do Secretário Municipal ou dirigente 
da entidade competente, de acordo com as 
especificidades dos programas e das políticas públicas 
setoriais.

CAPÍTULO II
DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS 

Art. 4º O regime jurídico de que trata a Lei Federal nº 
13.019, de 2014, tem como fundamentos a gestão 
pública democrática, a participação social, o 
fortalecimento da sociedade civil, a transparência na 
aplicação dos recursos públicos, os princípios da 
legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da 
eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar:
I – O reconhecimento da participação social como direito 
do cidadão;
II – A solidariedade, a cooperação, o respeito a ̀
diversidade sem discriminação ou distinção de raça, cor, 
gênero, orientação sexual, credo religioso ou político, 
para a construção de valores de cidadania e de inclusão 
social e produtiva;
III – A promoção do desenvolvimento local e regional, 
inclusivo e sustentável;

 

DECRETO Nº 7336/2020
DE 16 DE ABRIL DE 2020

Regulamenta no Município de Camaçari – 
Bahia, a Lei Federal nº 13.019/14, 
modificada pela Lei nº 13.204/15, dispõe 
sobre regras e procedimentos do Regime 
Jurídico das parcerias celebradas entre a 
Administração Pública Municipal e as 
Organizações da Sociedade Civil e dá 
outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município,

DECRETA

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Este decreto regulamenta a aplicação da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas 
alterações posteriores, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Município de Camaçari, para 
celebração de parcerias entre as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 
de fomento ou em acordos de cooperação.
§ 1º Subordinam-se ao cumprimento deste Decreto os 
órgãos da Administração Direta do Município de 
Camaçari, suas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de 
serviço público, inclusive subsidiárias, que recebam 
recursos municipais para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral.
§ 2° Não se aplica este Decreto:
I – Aos instrumentos de parceria entre os órgãos e 
entidades da Administração Pública;
II – Aos convênios com entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição 
Federal.
III – Aos convênios de concessão de estágio celebrados 
com instituições de ensino, nos termos da Lei Federal nº 
11.788/2008;
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IV – O direito a ̀informação, a ̀ transparência e ao controle 
social das ações públicas;
V – A integração e a transversalidade dos procedimentos, 
mecanismos e instâncias de participação social;
VI – A valorização da diversidade cultural e da educação 
para a cidadania ativa; 
VII –  A promoção e a defesa dos direitos humanos;
VIII – A preservação, a conservação e a proteção dos 
recursos hídricos e do meio ambiente;
IX – A valorização dos direitos dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais; e
X – A preservação e a valorização do patrimônio cultural 
brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 5º A Administração Pública Municipal e as 
organizações da sociedade civil assegurarão às pessoas 
naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, 
observadas as determinações e os prazos da Lei Federal 
nº 12.527, de 2011, da Lei nº 8.460, de 2013, e do Decreto 
nº 24.806, de 2014.
§1º A Controladoria-Geral do Município – CGM, em 
articulação com os órgãos e entidades municipais, 
adotarão medidas necessárias para a efetivação das 
ações de transparência previstas neste Decreto.
§2º Nas parcerias referentes a programas de proteção a 
pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança será garantido o sigilo de 
qualquer informação que possa comprometer à 
segurança das pessoas protegidas e demais envolvidos, 
bem como imagens, local de proteção e outros dados dos 
beneficiários do programa, nos termos do art. 87 da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014.

Art. 6º A Administração Pública deverá manter, em seu 
sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, 
e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e 
oitenta) dias após o respectivo encerramento, contendo 
as seguintes informações:
I – órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, número e data de assinatura e de publicação 
da parceria;
II – razão social da organização da sociedade civil 
parceira e, se houver, o respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ;
III – número do plano de trabalho, tipo de atendimento e 
objeto da parceria;
IV – valor total previsto na parceria e valores liberados, 
quando for o caso;
V – data de início e término da parceria, incluindo 
eventuais prorrogações;
VI – situação da prestação de contas final da parceria, 
incluindo a data prevista para sua apresentação, data em 
que foi apresentada, prazo para análise e resultado 
conclusivo;
VII – valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a 
remuneração prevista para o exercício e os encargos 
sociais e trabalhistas correspondentes, quando 
vinculados à execução do objeto e pagos com recursos 

da parceria; e
VIII – relação das organizações da sociedade civil 
executantes, quando se tratar de atuação em rede.

Art. 7º As organizações da sociedade civil deverão 
divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas 
ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, contendo, no mínimo, as 
informações constantes do artigo 6º deste decreto.

Art. 8º A Administração Pública Municipal divulgará os 
meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação 
irregular dos recursos transferidos por meio das parcerias 
de que trata este decreto.

CAPÍTULO IV
DA PADRONIZAÇÃO 

Art. 9º A Controladoria Geral do Município - CGM adotará 
procedimentos e instrumentos padronizados, para 
orientar e facilitar a realização de parcerias, e 
estabelecerá, sempre que possível, critérios para 
objetos, custos, metas e indicadores de monitoramento e 
avaliação de resultados.
§ 1º A CGM coordenará a elaboração de manuais, em 
conformidade com as normas de controle interno e 
externo, para orientar as organizações da sociedade civil 
e os agentes públicos, inclusive no que diz respeito a ̀ 
prestação de contas, os quais deverão ser 
disponibilizados no sítio oficial. 

CAPÍTULO V
DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO, DE FOMENTO E 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Art. 10 As parcerias com as organizações da sociedade 
civil serão formalizadas através de termos de 
colaboração, termos de fomento e acordos de 
cooperação.

Art. 11 O termo de colaboração deve ser adotado pela 
administração pública para consecução de planos de 
trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias 
com organizações da sociedade civil que envolvam a 
transferência de recursos financeiros.
Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas ou 
conselhos municipais poderão apresentar propostas à 
Administração Pública para celebração de termo de 
colaboração com organizações da sociedade civil.

Art. 12. O termo de fomento deve ser adotado pela 
administração pública para consecução de planos de 
trabalho propostos por organizações da sociedade civil 
que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Art. 13 O acordo de cooperação é instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias entre o Município 
de Camaçari e as organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros.
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Art. 14 A celebração de acordo de cooperação poderá 
ser proposta pela Administração Municipal ou por 
organização da sociedade civil.

Art. 15 A celebração de acordo de cooperação poderá 
ser precedida de procedimento de manifestação de 
interesse social, observado, neste caso, o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e neste decreto.

Art. 16 Ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, fica dispensada a realização de 
chamamento público para a celebração de acordo de 
cooperação.
§ 1º A critério do Secretário Municipal ou do dirigente de 
entidade da Administração indireta, poderá ser realizado 
chamamento público para a celebração de acordo de 
cooperação, observado, neste caso, o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e neste decreto.
§ 2º O chamamento público para a celebração de acordo 
de cooperação de que trata o artigo 29 da Lei Federal nº 
13.019/2014 observará, no que couber, o disposto 
naquele diploma legal e neste decreto.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL- PMIS

Art. 17 As organizações da sociedade civil, movimentos 
socais e cidadãos poderão apresentar proposta de 
abertura de PROCEDIMENTOS DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL – PMIS aos órgãos ou 
entidades públicas para que seja avaliada a possibilidade 
de realização de chamamento público objetivando a 
celebração de parceria.  

Art. 18 As propostas de Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social, apresentadas por organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos 
interessados à Administração Municipal, devem:
I – Ser dirigidas e encaminhadas aos Secretários 
Municipais ou dirigentes de entidade da Administração 
indireta competente em função do objeto da proposta;
II – Observar, quanto aos requisitos, o disposto no art. 19 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 19 Recebida a proposta, o Secretário Municipal ou 
dirigente da entidade verificará o atendimento dos 
requisitos do art. 19 da Lei Federal nº 13.019/2014 e, 
conforme o caso, indeferirá a proposta ou determinará 
sua publicação no sítio eletrônico da Prefeitura de 
Camaçari.
Parágrafo único. As propostas serão mantidas no sítio 
eletrônico da Prefeitura de Camaçari pelo prazo de 12 
(doze) meses.

CAPÍTULO VII
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 20 A celebração de termo de colaboração e termo de 
fomento será precedida de chamamento público, 
ressalvados os casos excepcionados pela Lei Federal nº 
13.019/2014.
Parágrafo único: Nos Casos em que o projeto seja 

financiado com recursos de fundos, o chamamento 
público poderá ser realizado pelos respectivos conselhos 
gestores, conforme legislação específica, respeitadas as 
exigências da Lei Federal nº 13.019, 31 de julho de 2014, 
e deste Decreto. 

Art. 21 A Administração Pública Municipal Direta e as 
entidades da Administração Pública indireta instituirão, 
por portaria dos respectivos Secretários e dirigentes, 
comissão de seleção para a realização do chamamento 
público, observado, quanto à sua composição, o disposto 
no inciso X do art. 2º e no parágrafo 2º do art. 27 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Art. 22 O edital de chamamento público observará, 
quanto às suas disposições, o parágrafo 1º do art. 24 da 
Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 1º O edital de chamamento público será publicado na 
íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do 
recebimento das propostas.
§ 2º O edital de chamamento público será publicado no 
Diário Oficial do Município, no mesmo prazo previsto no 
parágrafo anterior, contendo pelo menos os seguintes 
elementos:
I – Número do edital de chamamento público e do 
processo administrativo:
II – Secretaria Municipal ou entidade da Administração 
indireta responsável;
III – O Objeto da parceria com indicação da política, do 
plano, do programa ou da ação correspondente;
IV – Prazo, com data e horário, local, condições e a forma 
de apresentação das propostas;
V – Forma de acesso à íntegra do edital;
VI – A programação orçamentária que autoriza e viabiliza 
a celebração da parceria.
VII – As condições para interposição de recurso 
administrativo no âmbito do processo de seleção;
VIII – O valor previsto para a realização do objeto;
IX – A previsão de contrapartida em bens e serviços, se for 
o caso;
X – A minuta do instrumento por meio do qual será 
celebrada a parceria;
XI – De acordo com as características do objeto da 
parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida e idosos;
XII – As datas e os critérios de seleção e julgamento das 
propostas, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso.

Art. 23 Compete ao Secretário Municipal ou ao dirigente 
de entidade da Administração indireta responsável pelo 
chamamento público homologar o seu resultado e 
divulgá-lo no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari.

Art. 24 Não se realizará chamamento público:
I – Para a celebração de termos de colaboração ou de 
fomento que envolvam recursos provenientes de 
emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;
II – Para a celebração de acordos de cooperação, exceto 
se seu objeto envolver a celebração de comodato, 
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de 
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recurso patrimonial, hipótese em que a realização de 
chamamento público é obrigatória, observando-se o 
disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e neste decreto;
III – Nas hipóteses de dispensa previstas no art. 30 da   
Lei Federal nº 13.019/2014;
IV – Nas hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 
31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 1º Toda celebração de parceria sem prévio 
chamamento público será justificada e ratificada pelo 
Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta interessado, excluindo os 
especificados nos incisos I e II deste artigo.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, o extrato da justificativa será 
publicado no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari e 
no Diário Oficial do Município, na mesma data em que for 
efetivada a ratificação.
§ 3º Eventual impugnação à justificativa deverá ser 
dirigida ao Secretário Municipal ou ao dirigente de 
entidade da Administração indireta que a ratificou, 
observando-se, quanto ao seu processamento, o 
disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 32 da Lei Federal 
nº 13.019/2014.

Art. 25 Na hipótese de dispensa de chamamento público 
prevista no inciso VI do art. 30 da Lei Federal nº 
13.019/2014, as Secretarias Municipais ou as entidades 
da Administração indireta realizarão credenciamento das 
organizações da sociedade civil que atuam nas 
respectivas áreas sociais.
§ 1º O credenciamento será realizado pela comissão de 
seleção da Secretaria Municipal ou entidade interessada.
§ 2º Para fins de credenciamento, as organizações da 
sociedade civil deverão comprovar o atendimento do art. 
33 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 3º O credenciamento será regido por edital, em que 
serão previstos os requisitos, o procedimento e o prazo 
de validade do credenciamento.
§ 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o 
edital de credenciamento poderá prever que a inscrição 
de organização da sociedade civil em Conselho 
Municipal de políticas públicas poderá ser considerada 
para fins de credenciamento, desde que, para a inscrição 
no Conselho Municipal, seja exigida a comprovação do 
atendimento dos mesmos requisitos previstos no art. 33 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

CAPÍTULO VIII
DA CELEBRAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DAS 

PARCERIAS

Art. 26 A celebração e a formalização de termo de 
colaboração e do termo de fomento dependerão da 
adoção das seguintes providências por parte das 
Secretarias Municipal ou entidades da Administração 
indireta:
I – Indicação expressa da existência de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria;
II – Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria 
ou consultoria jurídica da Administração Pública acerca 
da possibilidade de celebração da parceria;
III – Realização de chamamento público, ressalvadas as 
hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, 
quando sua não realização deverá ser justificada e 

ratificada pela autoridade competente;
IV – Emissão de parecer do órgão técnico da 
Administração, observado o disposto no inciso V do art. 
35 da Lei Federal nº 13.019/2014;
V – Demonstração de que os objetivos e finalidades 
institucionais e a capacidade técnica e operacional da 
organização da sociedade civil foram demonstrados e 
são compatíveis com o objeto;
VI – Verificação dos documentos especificados no art. 26 
do Decreto Federal n.º 8.726/2016 fornecidos pela 
organização da sociedade civil.
Parágrafo único. Para fins do inciso IV deste artigo, 
considera-se órgão técnico da Administração o órgão da 
Secretaria Municipal ou entidade da Administração 
indireta competente para, em função do objeto da 
parceria, apreciar o mérito das propostas.

Art. 27 A celebração e a formalização de acordo de 
cooperação dependerão da adoção das seguintes 
providências por parte das Secretarias Municipal ou 
entidades da Administração indireta:
I – Realização de chamamento público, se for o caso, ou 
ratificação de sua não realização pela autoridade 
competente;
II – Aprovação do plano de trabalho pelo Secretário 
Municipal ou dirigente da entidade;
III – Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria 
ou consultoria jurídica da Administração Pública acerca 
da possibilidade de celebração da parceria.

Art. 28. As parcerias serão formalizadas mediante a 
celebração de termo de colaboração, termo de fomento 
ou acordo de cooperação, que, conforme o caso, conterá:
I – As cláusulas essenciais previstas no art.  42  da   Lei 
Federal nº 13.019/2014; 
II – O plano de trabalho, como parte integrante e 
indissociável, contendo no mínimo, os seguintes 
elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo 
ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e 
com as metas a serem atingidas;

b) a forma de execução das ações, indicando, quando 

cabível, as que demandarão atuação em rede;

c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a 

serem atingidas;

d) a definição dos indicadores, documentos e outros 

meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento 

das metas;

e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a 

serem realizadas na execução das ações, incluindo os 

encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos 

custos indiretos necessários à execução do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma 

de desembolso; e

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, 

quando for o caso, na forma do art. 38 do Decreto Federal 

n.º 8.726/2016.

III – As hipóteses e os limites das despesas previstas nos 

arts. 45 e 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, se for o caso;
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IV – A indicação do servidor público ou empregado 
público designado como gestor da parceria;
V – Na hipótese de a duração da parceria exceder um 
ano, a obrigação da organização da sociedade civil 
prestar contas ao término de cada exercício;
VI – A vinculação ao edital do chamamento público, se for 
o caso, e às disposição da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
deste decreto;
VII – A forma de realização da pesquisa de satisfação dos 
beneficiários do plano de trabalho, nas parcerias com 
vigência superior a um ano;
VIII – A obrigação da organização sociedade civil manter 
em seu arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
os documentos originais que compõem a prestação de 
contas.

Art. 29 Compete aos Secretários Municipais e aos 
dirigentes da Administração indireta, no âmbito dos 
respectivos órgãos e entidades, celebrar termo de 
colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação.

CAPÍTULO XIX
DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NO 

ÂMBITO DAS PARCERIAS

Art. 30 Os recursos recebidos em decorrência da 
parceria serão depositados em conta corrente 
específica, isenta de tarifa bancária, na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil.

Art. 31 Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada exclusivamente mediante 
transferência eletrônica, sujeita à identificação do 
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária.
Parágrafo único. Demonstrada a impossibilidade física 
de pagamento mediante transferência eletrônica, o 
Termo de Colaboração ou Fomento poderá admitir o 
pagamento em espécie observado no Capitulo III, Art. 53, 
§ 2 º da Lei Federal nº 13.019/2014.

CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Art. 32 O monitoramento e a avaliação das parcerias 
serão realizados de forma contínua, observados os arts. 
58 a 60 da Lei Federal nº 13.019/2014, incumbindo:
I – Ao servidor público ou empregado público designado 
como gestor da parceria;
II – Ao conselho gestor de Fundo Municipal, em conjunto 
com o gestor da parceria, quando esta for custeada com 
recursos de Fundos específicos;
III – Em qualquer caso, à comissão de monitoramento e 
avaliação designada, ao Conselho Municipal de políticas 
públicas pertinente ao objeto da parceria e aos cidadãos.

Art. 33 Cabe ao gestor de termo de colaboração ou de 
termo de fomento, em conjunto com o conselho gestor do 
Fundo Municipal específico, na hipótese do inciso II do 
artigo anterior, emitir relatório técnico de monitoramento 
e avaliação e submetê-lo à comissão de monitoramento e 
ava l i ação  des ignada ,  que  o  homo loga rá ,  

independentemente da obrigatoriedade de apresentação 
de prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.
§ 1º A emissão do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação será semestral nas parcerias efetivadas.
§ 2º O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
contará os elementos previstos no parágrafo 1º do art. 59 
da Lei Federal nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros, 
exigidos por portaria do Secretário Municipal ou dirigente 
de entidade da Administração indireta ou, se for o caso, o 
conselho gestor do fundo específico.

Art. 34 Nas parcerias com vigência superior a um ano, 
será realizada pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho, na forma prevista no 
instrumento da parceria, e serão utilizados os resultados 
como subsídio para avaliação da parceria celebrada e do 
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

Art. 35 Compete ao gestor designada para a parceria 
realizar as atribuições previstas no art. 61 da Lei Federal 
nº 13.019/2014, bem como:
I – Proceder ao acompanhamento e à fiscalização da 
execução da parceria;
II – Elaborar, em conjunto com o conselho gestor do 
fundo, se for o caso, o relatório técnico de monitoramento 
e avaliação, e submetê-lo à comissão de monitoramento 
e avaliação designada;
III – Comunicar ao Secretário Municipal ou ao dirigente 
da entidade da Administração indireta a inexecução da 
parceria por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, para fins do disposto no art. 62 da Lei 
Federal nº 13.019/2014;
IV – Emitir parecer técnico de análise da prestação de 
contas da respectiva parceria.
Parágrafo único. As providências indicadas no art. 62 da 
Lei Federal nº 13.019 far-se-ão por ato do Secretário 
Municipal ou dirigente de entidade da Administração 
indireta que firmar a parceria, devidamente motivado e 
publicado no Diário Oficial do Município, assegurados à 
organização da sociedade civil o contraditório e a ampla 
defesa.

Art. 36 Toda parceria celebrada mediante termo de 
colaboração e termo de fomento será acompanhada e 
fiscalizada por comissão de monitoramento e avaliação, 
instituída por portaria do Secretário Municipal ou do 
dirigente de entidade da Administração indireta.
§ 1º As parcerias de cada Secretaria Municipal e entidade 
da Administração indireta serão acompanhadas e 
fiscalizadas pela respectiva comissão de monitoramento 
e avaliação.
§ 2º Pode haver a instituição de mais de uma comissão de 
monitoramento e fiscalização por Secretaria Municipal ou 
entidade da Administração indireta, considerada a 
especificidade do objeto das parcerias. Neste caso, as 
portarias deverão delimitar a competência de cada 
comissão de monitoramento e fiscalização.
§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação será 
composta por, no mínimo, três servidores públicos ou 
empregados públicos, observado o disposto no inciso XI 
do art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014.
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§ 4º Não poderá participar da comissão de 
monitoramento e avaliação o servidor público ou 
empregado público designado para atuar como gestor de 
parceria acompanhada e fiscalização pela comissão.

CAPÍTULO XI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 37 A prestação de contas da execução de termo de 
colaboração, termo de fomento e, quando for o caso, 
acordo de cooperação, observará o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014, no instrumento da parceria e no 
respectivo plano de trabalho, neste decreto, nas 
orientações normativas do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia.

Art. 38 A prestação de contas e todos os atos dela 
decorrentes serão realizados em plataforma eletrônica, 
permitida a visualização a qualquer interessado por meio 
do sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari/BA.
Parágrafo único. Para apresentação dos documentos 
na prestação de contas, os representantes das 
organizações da sociedade civil deverão possuir 
certificação digital, observada a legislação pertinente.

Art. 39. A análise da prestação de contas pelo Secretário 
Municipal ou entidade da Administração indireta 
responsável pela parceria far-se-á a partir da análise:
I – Dos documentos previstos no plano de trabalho;
II – Do relatório de execução do objeto, elaborado pela 
organização da sociedade civil, na forma do inciso I do 
art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014;
III – Do relatório de visita “in loco”, quando realizada 
durante a parceria; 
IV – Do relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
elaborado pelo gestor da parceria e homologado pela 
comissão de monitoramento e avaliação designada, 
observado o disposto no inciso II do parágrafo único do 
art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 40 O prazo para prestação de contas será definido 
no instrumento da parceria, observado o disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 67 e no art. 69 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

Art. 41 O gestor da parceria emitirá parecer técnico de 
análise da prestação de contas da parceria celebrada, 
observando o disposto no artigo anterior nos arts. 66, 67 
e 69 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 42 Compete ao Secretário Municipal ou ao dirigente 
da entidade da Administração indireta signatário do 
instrumento da parceria decidir sobre a aprovação da 
prestação de contas, observado o disposto no art. 69 a 72 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 43 A organização da sociedade civil cuja prestação 
de contas for julgada irregular poderá apresentar 
recurso, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a partir da data 
da intimação da decisão.
Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal ou 
ao dirigente da entidade da Administração indireta 
receber o recurso, determinar a instrução do processo e 
julgar o recurso.

Art. 44 A faculdade prevista no parágrafo 2º do art. 72 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, deverá ser solicitada pela 
organização da sociedade civil interessada, mediante 
requerimento escrito, ao Secretário Municipal ou ao 
dirigente da entidade da Administração indireta 
signatário da parceria anterior, a quem compete decidir 
fundamentadamente sobre a solicitação.

Art. 45 As organizações da sociedade civil deverão obter 
de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 
comprovantes fiscais, ou recibos, com data, valor, nome 
e número de inscrição no CNPJ da organização da 
sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor de 
serviço, para fins de comprovação das despesas. 

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados a parceria: 
I – Remuneração da equipe encarregada do plano de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, incluídos os componentes das diretorias 
que estejam implicados no trabalho, entre eles  durante a 
vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
II – Aquisição de equipamentos e materiais de bens 
duráveis essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessária à 
instalação dos referidos equipamentos e materiais.
§ 1º A inadimplência da administração pública não 
transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações 
vinculados a parceria com recursos próprios. 
§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil 
em decorrência de atrasos na liberação de repasses não 
poderá acarretar restrições à liberação de parcelas 
subsequentes. 
§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da 
parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 
publico.

CAPÍTULO XII
DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 47 A execução das parcerias pode se dar por 
atuação em rede de duas ou mais organizações da 
sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de 
termo de atuação em rede.
I – A atuação em rede pode se efetivar pela realização de 
ações coincidentes, quando há identidade de 
intervenções, ou de ações diferentes e complementares 
à execução do objeto da parceria.
II – A rede deve ser composta por:
a) Uma Organização da Sociedade Civil celebrante da 
parceria com a Administração Pública Municipal, que 
ficará responsável pela rede e atuará como sua 
supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo 
participar diretamente ou não da execução do objeto; e
b) Uma ou mais organizações da sociedade civil 
executantes e não celebrantes da parceria com a 
Administração Pública Municipal, que deverão executar 
ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em 
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comum acordo com a organização da sociedade civil 
celebrante.
§ 1º A atuação em rede não caracteriza subcontratação 
de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e 
operacional da Organização da Sociedade Civil 
celebrante.

Art. 48 A atuação em rede será formalizada entre a 
Organização da Sociedade Civil celebrante e cada uma 
das organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes por meio de termo de atuação em rede.
§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e 
obrigações recíprocas, estabelecendo, no mínimo, as 
ações, metas e prazos que serão desenvolvidas pela 
organização da sociedade civil executante e o valor a ser 
repassado pela organização da sociedade civil 
celebrante.
§ 2º A organização da sociedade civil celebrante deverá 
comunicar à Administração Pública Municipal a 
assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até 
60 (sessenta) dias, contado da data de sua assinatura.
§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser 
rescindido, a organização da sociedade civil celebrante 
deverá comunicar o fato à administração pública 
municipal no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data 
da rescisão, e os frutos realizados ficará de 
responsabilidade da organização celebrante.
§ 4º Fica vedada a participação em rede de organização 
da sociedade civil executante e não celebrante que tenha 
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos 
integrantes da comissão de seleção responsável pelo 
chamamento público que resultou na celebração da 
parceria.

Art. 49 A organização da sociedade civil celebrante da 
parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.
§ 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as 
obrigações da organização da sociedade civil celebrante 
perante a administração pública do Poder Executivo 
municipal não podem ser sub-rogados à organização da 
sociedade civil executante e não celebrante.
§ 2º O órgão ou entidade da Administração Pública 
municipal avaliará e monitorará a organização da 
sociedade civil celebrante, que prestará informações 
sobre as ações, metas e prazos em execução realizados 
pelas organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes.
§ 3º As organizações da sociedade civil executantes e 
não celebrantes deverão apresentar informações sobre a 
execução de ações, prazos, metas e demais documentos 
e comprovantes de despesas necessários à prestação 
de contas pela organização da sociedade civil celebrante 
da parceria, conforme descrito no termo de atuação em 
rede e no inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014.
§ 4º O ressarcimento ao erário realizado pela 
organização da sociedade civil celebrante não afasta o 
seu direito de regresso contra as organizações da 
sociedade civil executantes e não celebrantes.
§ 5º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos da parceria, as organizações 
da sociedade civil executantes e não celebrantes 
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos 
recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de 

dano ao erário

CAPÍTULO XIII
DA RESPONSABILIDADE E DA APLICAÇÃO DAS 

SANÇÕES

Art. 50. A execução da parceria em desacordo com o 
disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e no instrumento 
da parceria e no seu respectivo plano de trabalho, sujeita 
a organização da sociedade civil às sanções previstas no 
art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 51 Todo cidadão poderá representar ao Poder 
Público municipal sobre eventuais irregularidades 
contadas na execução de parceria regida pela Lei 
Federal nº 13.019/2014.
Parágrafo único. A representação deverá ser 
encaminhada ao Secretário Municipal ou ao dirigente da 
entidade da Administração indireta responsável pela 
parceria, com a identificação completa do representante, 
a parceria e os fatos a ela relacionados, sob pena de 
indeferimento.

Art. 52. A apuração de infrações será processada por 
meio de processo administrativo de averiguação, 
instaurado a partir de representação ou por iniciativa da 
Secretaria Municipal ou entidade da Administração 
indireta, em despacho motivado.
§ 1º O processo administrativo de averiguação será 
processado por comissão especial, instituída pelo 
Secretário Municipal ou a dirigente da entidade da 
Administração indireta, vedada a participação do gestor 
da parceria ou de membros das comissões de seleção e 
de monitoramento e avaliação.
§ 2º Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
organização da sociedade civil interessada manifestar-
se preliminarmente sobre os fatos apontados.
§ 3º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, 
sendo considerados insuficientes ou impertinentes os 
fatos, conforme manifestação da comissão especial, o 
Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta determinará o arquivamento do 
processo, em despacho fundamento e publicado no 
Diário Oficial do Município.
§ 4º. Não sendo o caso de arquivamento, serão ouvidos 
os gestores designados para a parceria, a comissão de 
monitoramento e avaliação e os demais agentes públicos 
envolvidos na execução, no acompanhamento e na 
fiscalização da parceria, juntados os documentos 
pertinentes aos fatos e determinadas outras providências 
probatórias.
§ 5º. Ficam assegurados o acompanhamento e a 
participação de representantes da organização da 
sociedade civil interessada nos atos referidos no 
parágrafo anterior.
§ 6º. Encerradas as providências previstas no parágrafo 
4º, a organização da sociedade civil será notificada a 
indicar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
notificação, as provas que pretende produzir.
§ 7º. Compete à comissão especial indeferir as provas 
impertinentes ou protelatórias.
§ 8º. Encerrada a produção de provas, a organização da 
sociedade civil será notificada a apresentar suas 
alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
16 de Abril de 2020 - Ano XVII

Nº 1396 - Pagina. 07 de 17



da data da notificação.
§ 9º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a 
comissão especial elaborará relatório final e o 
encaminhará às autoridades indicadas no artigo 
seguinte.
§ 10º. Os atos da comissão especial são recorríveis ao 
Secretário Municipal ou a dirigente da entidade da 
Administração indireta, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Art. 53. Compete, motivadamente:

I – Ao gestor designado para a parceria, aplicar a sanção 
prevista no inciso I do art. 73 da Lei Federal nº 
13.019/2014 ou absolver a organização da sociedade 
civil averiguada; 
II – Ao Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta, aplicar as sanções previstas nos 
incisos II e III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 1º. Da aplicação da sanção prevista no inciso I do art. 73 
da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe recurso ao 
Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
partir da data da intimação.
§ 2º. Da aplicação das sanções previstas nos incisos II e 
III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe pedido 
de reconsideração ao Secretário Municipal ou dirigente 
de entidade da Administração indireta, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, a partir da data da intimação.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54. Fica constituída comissão especial de 
assessoramento às comissões de seleção e de 
monitoramento e avaliação, composta por servidores da 
Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda, 
Procuradoria-Geral do Município e Controladoria-Geral 
do Município.
§ 1º. A comissão especial constituída por este artigo 
auxiliará, assistirá e acompanhará as comissões de 
seleção e de monitoramento e avaliação, bem como 
organizará, sistematizará e divulgará informações 
técnicas, conhecimentos, práticas e experiências sobre a 
seleção de organizações da sociedade civil e o 
monitoramento, avaliação e fiscalização de parcerias.
§ 2º. Os membros da comissão especial de 
assessoramento serão nomeados por portaria conjunta.

Art. 55 Os membros das comissões de seleção e de 
monitoramento e avaliação e da comissão especial de 
assessoramento não serão remunerados a qualquer 
título, sendo suas funções consideradas de relevante 
interesse público.

Art. 56 As Parcerias existentes no momento da entrada 
em vigor deste Decreto observarão as seguintes regras: 
I – As parcerias que tenham por objeto projeto 
permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo 
de sua celebração até a conclusão do ajuste;
II – A Administração Pública deverá garantir que o 
chamamento púbico e a celebração de novos ajustes 
sejam concluídos antes da rescisão das parcerias que 
estejam sendo executadas no período. 

 

Art. 57 Este decreto entra em vigor na data da 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 6.875/2018, de 18 de maio de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO

AO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 0001/2020

O Secretário da Administração do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições RETI-RATIFICA o 
Termo de Apostilamento 0001/2020, ao Contrato 0334/2020, 
firmado com a empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE 
VALE EM CARTÃO ELETRÔNICO E/OU IMPRESSOS EM 
PAPEL (VALE MERENDA ESCOLAR E VALE CESTA SOCIAL), 
conforme abaixo:

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Permanecem inalterados os demais termos do documento 
original.

CAMAÇARI, 14 DE ABRIL DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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o
RESOLUÇÃO N  021 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  172/2018 vinculado ao Auto de 

oInfração n  4138 / 2018 tendo como Contribuinte 
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SUN PALACE, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, Decide Por Conhecimento do Recurso 
Voluntário e no Mérito Reforma à Decisão proferida 
pela Junta de Julgamento de Processos Fiscais e 
Decidir pela Autuação do Auto sobre Termo 
Complementar de Fiscalização

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  022 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  008 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  01730 / 2019 tendo como 
Contribuinte VILA GALE ATIVIDADES HOTELEIRAS, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecimento do 
Recurso Voluntário e no Mérito Reforma à Decisão 
proferida pela Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

o
RESOLUÇÃO N  023 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  005 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  00409 / 2019 tendo como 

Contribuinte MARCO ANTÔNIO XAVIER DIAS, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir por 
Manter a Decisão proferida pela Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  024 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  007 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  07375 / 2018 tendo como 
Contribuinte HELENA BRAGA BELFORT, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 05/03/2020, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, Por 
Conhecer e Negar Provimento ao Recurso de Ofício 
em votação unânime dos Conselheiros e no Mérito 
Decidir pela Decisão proferida pela Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  025 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  243 / 2019 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  04719 / 2019 tendo como 
Contribuinte DANIELLE CHRISTINE TUBERT, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir pela 
Decisão proferida pela Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8
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o
RESOLUÇÃO N  026 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  121 / 2019 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  00983 / 2018 tendo como 
Contribuinte ABILIO CESAR DE OLIVEIRA PITANGA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir pela 
Decisão proferida pela Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

o
RESOLUÇÃO N  027 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  011 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  01524 / 2019 tendo como 
Cont r ibu in te  ANDERSON DOS PRAZERES 
FERNANDEZ, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada 
no dia 05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação 
unânime dos Conselheiros e no Mérito Decidir pela 
Decisão proferida pela Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  028 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  013 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  04996 / 2017 tendo como 
Contribuinte PALOMA ALVES VIEIRA, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 05/03/2020, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, Por 
Conhecimento do Recurso Voluntário e no Mérito 
Reforma à Decisão proferida pela Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais e Decidir pela 
Procedência do Recurso.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  029 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  161/2019 vinculado ao Auto de 

oInfração n  5004 / 2019 tendo como Contribuinte 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, Decide Por considerar Saneado o 
Processo Administrativo em votação unânime dos 
Conselheiros e no Mérito Decidir pela Procedência 
da Autuação.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  030 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  132 / 2019 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  03250 / 2019 tendo como 
Contribuinte JOSÉ ANTONIO FERREIRA ARAUJO, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
05/03/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecimento do 
Recurso Voluntário e no Mérito Reforma à Decisão 
proferida pela Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais e Decidir pela Procedência do Recurso.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

oRESOLUÇÃO N  031 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  238 / 2019 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  02743 / 2019 tendo como 
Contribuinte EDSON MARQUES RIBEIRO, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 05/03/2020, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, Por 
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Conhecer e Negar Provimento ao Recurso de Ofício 
em votação unânime dos Conselheiros e no Mérito 
Decidir pela Decisão proferida pela Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.

Camaçari, 03 de Abril de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes - Cadastro: 8088-8

RESOLUÇÃO N. 002/2020 
DE 31 DE MARÇO DE 2020

Aprova Ad REFERENDUM a prestação de 
contas referente ao exercício de 2019 da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari  e dá outras providências.

Considerando o art. 7º da Resolução TCM nº 1060/05, 
que descrever o prazo de 31 de março para envio por 
meio eletrônico, através do e-TCM, da Prestação de 
Contas Anual de 2019;
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari disponibilizou para o Conselho Municipal de 
Saúde toda documentação da prestação de contas com 
antecedência de sete dias da reunião ordinária que 
apreciaria a pauta no dia 25/3/2020;
Considerando o artigo 9º do Decreto Nº. 7315 de 20 de 
março de 2020, que declara situação de emergência no 
município de Camaçari por conta da COVID19 e 
suspende a realização de qualquer evento que importe 
em aglomeração de pessoas, mesmo quando em 
número inferior a 50 (cinquenta) pessoas, sendo 
aplicável, inclusive, a atividades e eventos de cunho 
religioso, científico, educacional, esportivos, academias, 
dentre outros; inviabilizando a reunião ordinária 
programada para dia 25/03/2020;
Considerando que o presidente, de posse da prestação 
de contas, apreciou a documentação apresentada não 
havendo de sua parte necessidade de esclarecimentos;
O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei N. 8.080, de 19 de setembro de 1990 e a Lei N. 
1.086/2010 que institui o Conselho Municipal de Saúde 
de Camaçari;

RESOVE:

Art. 1º. – Aprovar, ad referendum, a prestação de contas 
de 2019, apresentada pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º. – Colocar em pauta na próxima reunião ordinária 
do Conselho com quórum a prestação de contas para 
apreciação de todos os conselheiros para ratificação 
desta resolução.

Art 3º. - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paulo César Souza Costa
Presidente do CMS

Homologo a Resolução N. 002/2020 , do Conselho 
Municipal de Saúde.

Elias Natan
Secretário Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0209/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARIE. CONTRATADA:  EPIC SERVIÇOS E 
LOCAÇÃO LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira e Quinta do 
Contrato no 209/2019;  DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses a contar da emissão da ordem de serviço, de 
modo que, a partir de 04 de abril de 2020, passará a viger 
até 04 de Abril de 2021;  DO PREÇO: Diante da 
aplicação de INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor que foi de 3,92075%prevista na Cláusula 
Terceira 81o, inciso Il do Instrumento original, ficando o 
valor global aplicado ao presente Termo fixado em R$ 
27.950.597,73 (vinte e sete milhões, novecentos e 
cinquenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e 
setenta e três centavos).  Fica mantida a forma de 
pagamento 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, 24 de Março de 2020. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO.  EPIC 
SERVIÇOS LOCAÇÃO LTDA CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0268/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA GRIEGE 
ALVES DAMIÃO. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira o Contrato no 
668/2019,: D PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 31 de maio de 2020, passará a viger 
até 31 de maio  de 2021;  DO PREÇO: Ficam mantidas 
as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço estipulado 
pelo contratado nº 268/2019, no valor básico anual  
estimado de R$ 1.782.771,00 ( hum milhão, setecentos e 
oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais), não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
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vigência especificado na cláusula anterior, renunciando a 
parte qualquer tipo de atualização de valores contratuais.  
Fica mantida a forma de pagamento 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, 13 de 
abril de 2020. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA. EMPRESA GRIEGE ALVES DAMIÃO  
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: BANCO 
DAYCOVAL S.A. DO OBJETO: O presente termo aditivo 
tem por escopo prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) 
meses a vigência do TERMO DE ACORDO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrado entre o 
Município de Camaçari e o Banco DAYCOVAL S.A; DO 
PRAZO: O prazo de prorrogação do Instrumento original 
será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 
05 de março de 2020, passará a viger até 05 de março de 
2022; DA RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 19 de 
fevereiro de 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. BANCO DAYCOVAL S.A. 
CONTRATADO.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº 223/2019. CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  CONTRATADO:  
EMPRESA VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA - ME.   
DO OBJETO Este Termo Aditivo tem por finalidade 
rescindir, amigavelmente, o Contrato nº 223/2019, a 
partir de 06 de abril de 2020, uma vez que não se 
demonstra mais interessante para as partes a 
manutenção da avença;  DA QUITAÇÃO DE 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força desta 
rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA somente 
responderão por direitos e obrigações contratuais 
vigentes e concretizadas até a data da rescisão 
contratual, declarando-se, doravante, mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus 
decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido;  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, 08 DE ABRIL DE 
2020. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 
MUNICÍPIO. EMPRESA VANDERSON DA SILVA 
OLIVEIRA - ME.   

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0244/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – 
EIRELLI. DO OBEJTO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a clausula quinta do instrumento 
original. DA  ALTERAÇÃO: Fica alterado a clausula 
quinta do instrumento 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, 19 de Março de 2020. José Gama Neves, 
Secretário de Governo. MUNICÍPIO. LBX EVENTOS E 
LOGÍSTICA – EIRELLI , CONTRATADA.

PORTARIA Nº 032/2020
DE 31 DE MARÇO DE 2020

“Dispõe sobre a prorrogação de Licença para 
Tratar de Interesse Particular do servidor 
ocupante de Cargo de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT 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  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 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 Orgânica do 
Município; Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 
730, de 18 de maio de 2006; Lei nº 730, de 18 de maio de 
2006; Lei nº 758, de 31 de outubro 20016; Lei nº 774, de 22 
de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº 1143, de março de 2011; Lei nº 1144, de 18 de março 
2011; lei nº 1271, de 24 de julho de 2013 e Decreto nº 4521, 
de 05 de outubro de 2007, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 110, da Lei Municipal 
nº 407, de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Público Municipal);

CONSIDERANDO a Portaria STT nº 765, de 02 de abril de 
2018, regularmente publicada no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 900, de abril de 2018;

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 95, inciso IV; 
art. 110 e art. 112, todos da Lei Municipal nº 407, de 30 de 
agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal);

RESOLVE:
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Art. 1º. PRORROGAR a licença sem vencimentos, 
regularmente concedida ao servidor GILMAR AZEVEDO 
DE SOUZA, do cargo de Agente de Trânsito e Transporte, 
matrícula nº 101110 para tratar de Assuntos de Interesse 
Particular a partir de 03 de abril de 2020.

Parágrafo Único: A prorrogação da Licença de que trata o 
Caput do presente artigo fica deferida pelo período 
máximo de 02(dois) anos, contados a partir de 03 de abril 
de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 31 DE MARÇO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº033/2020,
DE 13 DE ABRIL DE 2020

“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 
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 aos Servidores relacionados 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 13DE ABRIL DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

 PORTARIA Nº 034/2020
DE 13 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a Regulamentação dos 
artigos 3º e 4º da Lei municipal nº 
1.579/2019, bem como o artigo 1º do 
Decreto municipal nº 7.266/2020”.

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 Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 1.579/2019, de 10 de maio de 2019; Lei nº 
1.610/2019, de 19 de dezembro de 2019 e Decreto nº 
7.266, de 30 de janeiro de 2020,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3º e 4º da Lei 
Municipal n º. 1.579/2019, de 10 de maio de 2019;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no artigo 1º do 
Decreto nº 7.266/2020, devidamente publicado no 
Diário Oficial do Município – DOM nº 1.343, de 30 de 
janeiro de 2020, que reajustou em 4,31% (quatro 
inteiros e trinta e um centésimos por cento) os 
vencimentos e vantagens decorrentes dos servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo da 
Administração Direta e Indireta Municipal, em 
atendimento ao art. 3º da Lei Municipal n º. 1.579/2019, 
de 10 de maio de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam estipulados os novos valores dos 
vencimentos dos servidores de cargos de provimento 
efetivo desta Autarquia, conforme anexos I, II e III desta 
Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da 
sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de 
janeiro de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 
2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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AVISO DE SUSPENSÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público-STT, através do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude do Decreto n° 
7315/2020, de 20 de Março de 2020, declarando 
situação de emergência no Município de 
Camaçari/Ba., fica SUSPENSO, por tempo 
indeterminado, a sessão do Pregão Presencial n° 
001/2020, cujo objeto é oRegistro de Preços para 
Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços e obras de engenharia de 
tráfego para implantação e manutenção da 
sinalização horizontal, vertical, dispositivos de 
segurança e pequenas obras civis com ênfase na 
acessibil idade universal, atendendo as 
especificações técnicas e quantitativo constantes 
no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital, a fim de atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT. Nova data, e a consequente 
reabertura dos prazos, será publicada 
posteriormente.

Camaçari–BA, 23 de Março de 2020. 

Hertz Barreto R. Seabra
Pregoeiro.

AVISO DE SUSPENSÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público-STT, através do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, torna público que, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude do Decreto n° 
7315/2020, de 20 de Março de 2020, declarando 
situação de emergência no Município de 
Camaçari/Ba., fica SUSPENSO, por tempo 
indeterminado, a sessão do Pregão Presencial n° 
003/2020, cujo objeto é o Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação, instalação, 
manutenção, deslocamento e suporte de até 10 
(dez) equipamentos denominados PMV'S - 
Painéis de Mensagens Variáveis Móveis, para 
atender às necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari, 
conforme especificações constantes no Anexo I, 
parte integrante e indissociável do Edital. Nova 
data, e a consequente reabertura dos prazos, 
será publicada posteriormente.

Camaçari–BA, 23 de Março de 2020. 

Hertz Barreto R. Seabra
Pregoeiro
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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