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antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), 
admitindo-se a comunicação por qualquer meio digital, 
inclusive e-mail institucional ou mensagem eletrônica, 
sendo que:

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 
cinco dias corridos ou superiores a 90 (noventa) dias;

II - poderão ser concedidas de forma antecipada para um 
único período, ainda que o período aquisitivo a elas 
relativo não tenha transcorrido;

III - poderá haver antecipação de todas as férias já 
programadas para o período em que durar o estado de 
calamidade pública a que se refere o art. 1º.

§2º.  Os servidores que pertençam ao grupo de risco do 
COVID-19 serão priorizados para o gozo de férias, assim 
como aqueles servidores integrantes de seguimentos da 
administração pública que tenham tido suas atividades 
paralisadas em razão do estado de emergência previsto 
no art. 1º desta lei

Art. 4º.  Para as férias concedidas durante o estado de 
calamidade pública a que se refere o art. 1º, a 
Administração Pública poderá optar por efetuar o 
pagamento do adicional de um terço de férias até 12 
(doze) meses após a sua concessão.

Art. 5º.  Na hipótese de exoneração servidor, o 
Administração Pública pagará, juntamente com o 
pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não 
adimplidos relativos às férias, do mesmo modo que 
poderá abater das verbas rescisórias eventuais valores 
que tenham sido pagos a maior em razão da antecipação 
de férias.

SEÇÃO II – LICENÇA PRÊMIO

Art. 6º.  A Administração Pública poderá colocar, 
compulsoriamente, em gozo de licença prêmio os seus 
servidores efetivos, observando-se as disposições desta 
seção.

§1º. A concessão da licença prêmio será comunicada ao 
servidor, independentemente de publicação no diário 
oficial, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito 
horas), admitindo-se a comunicação por qualquer meio 
digital, inclusive e-mail institucional ou mensagem 
eletrônica, sendo que:

I - não poderá ser gozada em período inferior a 30 (trinta) 
dias e superior a 180 (cento e oitenta) dias;

LEI N° 1624/2020      
DE 27 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas emergenciais 
envolvendo servidores públicos, 
objetivando o remanejamento de recurso 
públicos para enfrentamento da 
pandemia do COVID-19 e dá outras 
providências.

CAPÍTULO I
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA

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.

CAPÍTULO II
MEDIDAS ENVOLVENDO OS SERVIDORES 

PÚBLICOS

Art. 2º. Durante o período em que perdurar o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 2044, de 1º de abril de 2020, ficam autorizadas as 
medidas envolvendo servidores públicos constantes 
deste capítulo, ficando desde já autorizada a revogação 
das férias e licenças prêmios concedidas com base nesta 
lei, caso cessada a situação prevista no caput.

SEÇÃO I – FÉRIAS

Art. 3º.  A Administração Pública poderá colocar, 
compulsoriamente, em gozo de férias os seus servidores 
efetivos e comissionados, observando-se as disposições 
desta seção.

§1º. As férias serão comunicadas ao servidor, 
independentemente de publicação no diário oficial, com 
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II - poderá ser concedida independentemente da 
instauração do processo de que trata o art. 121 da Lei 
Municipal n. 407/1998;

III - poderá ser concedida de forma antecipada para um 
único período ainda que o período aquisitivo a ela relativo 
não tenha transcorrido;

IV - poderá haver antecipação de todas as licenças 
prêmio já programadas para o período em que durar o 
estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, 
mediante simples comunicação por escrito na forma 
prevista no §1º deste artigo.

§2º. No prazo de até 60 (sessenta) dias após a revogação 
do estado de emergência de que trata o art. 1º desta lei ou 
do fim do período aquisitivo a licença prêmio no caso em 
que tenha havido antecipação nos moldes do inciso III do 
§1º deste artigo, o órgão de Recursos Humanos deverá 
instaurar processos para formalizar todas as licenças 
prêmio concedidas com base nesta lei, averiguando se o 
servidor efetivamente faria jus à mesma, procedendo-se, 
ao final, do processo com a devida publicação do ato em 
diário oficial, caso seja hipótese de efetivo deferimento.

§3º. Na hipótese excepcional de ser constatado pelo 
processo instaurado com base no parágrafo anterior que 
o servidor desfrutou da licença sem ter atendido a algum 
dos seus requisitos, o período desfrutado será abatido da 
próxima licença prêmio adquirida, devendo-se realizar a 
publicação de tal ato no diário oficial, registrando-se tal 
informação nos assentos profissionais do servidor.

§4º.  Os servidores que pertençam ao grupo de risco do 
COVID-19 serão priorizados para o gozo de licenças 
prêmios deferidas com base nesta lei, assim como 
aqueles servidores integrantes de seguimentos da 
administração pública que tenham tido suas atividades 
paralisadas em razão do estado de emergência previsto 
no art. 1º desta lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. 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. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 361/2020
 DE 06 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 e Lei Municipal nº 1601/2019, 

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

nos autos do Processo Administrativo nº 321/2020, 

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) LEDA GOMES DA SILVA 

BELTOSO, matricula 61033, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Assistente 

Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 01/02/2015 a 

12/02/2020, a partir de 16 de Abril de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE ABRIL DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 0002/2020 AO 
CONTRATO N.º 0334/2020, FIRMADO ENTRE O 
M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I E  A  
EMPRESANUTRICASH SERVIÇOS LTDA, NA 
FORMA ABAIXO:

A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
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unilateralmente o Contrato 0334/2020, conforme 
processo n.° 00237.11.07.350.2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório 
n.° 00237.11.07.350.2020, Termo de Dispensa n.° 
0007/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
S E R V I Ç O S  D E  G E R E N C I A M E N T O ,  
IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
C R É D I T O  A L I M E N T A Ç Ã O ,  C O M  O  
FORNECIMENTO DE VALE EM CARTÃO 
ELETRÔNICO E/OU IMPRESSOS EM PAPEL (VALE 
MERENDA ESCOLAR E VALE CESTA SOCIAL), 
PA R A S E R E M  D I S T R I B U Í D O S  E N T R E  
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ENSINO CADASTRADOS NA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, BEM COMO AOS BENEFICIÁRIOS 
CADASTRADOS PELO SERVIÇO SOCIAL DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NOS 
PROGRAMAS: BOLSA FAMÍLIA; BENEFÍCIO DE 
PRESTAÇÃO CONTINUADA; CRAS (CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL); 
CONVIVER (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 
PESSOA IDOSA); CASA DA CRIANÇA; CREAS 
(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL); CENTRO POP (CENTRO 
DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA); E CRAM 
(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À 
MULHER).

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei 
Federal 8.666/1993, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do Disposto 
na Cláusula Terceira - Do Recurso Financeiro, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
Dotação Orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

O presente apostilamento vigora a partir da presente 
data.

Camaçari, 10 de Abril de 2020. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 019/2020
DE 20 DE ABRIL DE 2020

“Institui 

no âmbito da 
Secretaria de Saúde de Camaçari, sua 
composição e atribuições e dá outras 
providências.”

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 os Decretos Municipais Nº 7311/2020  
e Nº 7312/2020  de 16 de março de 2020, que 
versam sobre ações do município de Camaçari para 
o enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19); e

Considerando o Decreto Nº 7315/2020 de 20 de 
março DE 2020 que declara situação de emergência 
no Município de Camaçari/Ba, estabelece medidas 
complementares de prevenção e enfrentamento à 
pandemia decorrente da COVID-19 e dá outras 
providências.

RESOLVE

Art. 1º - Instituir 

o Comitê de Operações de 
Emergências em Saúde Pública - 
COE - SARS-CoV-2, 

o Comitê de Operações de 
Emergências em Saúde Pública -COE - SARS-
CoV-2, de caráter consultivo e deliberativo,  como 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município,  
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mecanismo municipal de gestão coordenada da 
resposta à emergência no âmbito municipal,

COE - SARS-CoV-2, seja 
formado

COE - SARS-CoV-2, poderão ser 
convocados, em caráter de membros convidados 
para auxiliar em questões técnicas específicas 
relacionadas a emergência.

COE - SARS-CoV-2, é de caráter 
transitório e não remunerado sob qualquer espécie. 

 (SARS-
CoV-2)

COE - SARS-CoV-
2  
(SARS-CoV-2)

 (SARS-
CoV-2);

 
durante o tempo que cursar a pandemia.
Art. 2º - Definir que o 

 por representantes das áreas estratégicas 
do setor saúde envolvidas em situações de 
emergência em saúde pública, com a seguinte 
composição:
I) Gabinete do Secretário 
II) Assessoria Técnica 
III) Diretoria de Vigilância à Saúde 
IV) Diretoria de Atenção Básica 
V) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças  
VI) Diretoria de Controle e Regulação do Sistema 
Único de Saúde 
VII) Diretoria de Planejamento, Acompanhamento 
e Avaliação do Sistema Único de Saúde 
VIII) Diretoria de Média e Alta Complexidade e 
Assistência Hospitalar
IX) Assessoria de Comunicação
X) Ouvidoria SUS
XI) Assessoria jurídica
XII) Hospital Geral de Camaçari

§ 1º - A critério do 

§ 2º - O exercício das funções dos membros que 
compõem o 

Art. 3º. – Definir o contato telefônico 156, como 
canais de comunicação oficiais entre a população e 
a Secretaria de Saúde para dúvidas e registros de 
demandas correlatas ao novo coronavírus

 em Camaçari – Bahia.

Art. 4º - Definir as atribuições do 
 para ações de enfrentamento ao novo coronavírus

 em Camaçari:

I)  Assessorar a Secretaria de Saúde na 
organização e normatização de ações de 
prevenção, vigilância e controle referentes à 
infecção humana pelo novo coronavírus

II) Adotar medidas que facilitem a tomada de 
decisões e otimização das respostas do setor 
saúde;
III) Realizar a análise de dados e de informações 
para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e 
técnicos, na definição de estratégias, preparação da 
rede e de ações adequadas e oportunas para o 
enfrentamento desta emergência em saúde pública;
IV) Elaborar as Notas Técnicas e Informativas ou de 
procedimentos segundo a classificação da 

emergência, e as ações relativas à resposta rápida 
relacionada ao novo coronavírus
V) Implantar e manter atualizados o cadastro de 
recursos humanos, materiais e equipamentos a 
serem convocados e utilizados em situação de 
emergência; 
VI) Planejar capacitação de recursos humanos para 
atuação frente à epidemia na vigilância, diagnóstico 
e tratamento do novo coronavírus  
VII) Definir critérios, a partir dos cenários 
epidemiológicos, para a realização de testagem e 
de intervenções para os casos relacionados ao novo 
coronavírus  em Camaçari;
VIII) Monitorar, em tempo real, as situações 
registradas nos canais de comunicação da 
sociedade com a Secretaria de Saúde, realizando 
os encaminhamentos necessários de cada caso; e
IX) Elaborar e manter atualizado o Plano Municipal 
de Contingência para Enfrentamento do novo 
coronavírus

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 
2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 020/2020
DE 20 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a regulamentação da 
emissão de Declaração de Óbito (DO) no 
âmbito do município de Camaçari.”

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

CONSIDERANDO que o município de Camaçari não 
dispõe de Serviço de Verificação de Óbito (SVO), nem de 
referência de SVO definida pela CIB – Comissão 
Intergestores Bipartite;

CONSIDERANDO que de acordo com a resolução CFM 
nº 1.779/2005, art. 2º, I, b, nas localidades sem Serviço de 
Verificação de Óbito, a declaração deverá ser fornecida 
pelos médicos do serviço público de saúde mais próximo 
do local onde ocorreu o óbito; e na ausência, por qualquer 
médico da localidade;

 (SARS-CoV-2);

 (SARS-CoV-2);

 (SARS-CoV-2)

 (SARS-CoV-2);
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CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 116/2009, 
do Ministério da Saúde, art. 19, II, b, nos óbitos por 
causas naturais, sem assistência médica durante a 
doença que ocasionou a morte: nas localidades sem 
Serviço de Verificação de óbito, a declaração de óbito 
deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público de 
saúde mais próximo do local onde ocorreu o óbito e, na 
sua ausência por qualquer médico da localidade. Se a 
causa da morte for desconhecida, poderá registrar 
“causa indeterminada” na parte I do Atestado Médico da 
DO, devendo, entretanto se tiver conhecimento, informar 
doenças preexistentes na Parte II do referido Atestado; e

CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 116/2009, 
do Ministério da Saúde, art. 19 §8º compete à Secretaria 
Municipal de Saúde indicar o médico que emitirá a DO, de 
acordo ao preconizado acima, caso restem dúvidas 
sobre a atribuição, e ainda incentivar o registro Civil de 
Nascimento e de óbito por meio de integração com os 
cartórios e o encaminhamento, orientação e 
sensibilização aos familiares dos nascidos ou falecidos 
sobre a importância deste ato (art. 42 da mesma 
Portaria).

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza as Unidades Básicas de Saúde e 
Unidades de Saúde da Família do Município de Camaçari 
que todos os óbitos ocorridos sem assistência médica e 
sem suspeita aparente de violência dentro das áreas de 
cobertura das referidas unidades durante os dias úteis de 
segunda a sexta no horário das 8 às 17h, deverão ser 
atendidos, declarados e estabelecidos pelos 
profissionais médicos das respectivas Unidades de 
Saúde.

Art. 2º - É de obrigação do profissional médico das 
Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da 
Família, a emissão de Declaração de Óbito – DO ocorrido 
dentro da área de cobertura da respectiva Unidade, 
observados para tanto o Art. 19, I “d” e II da Portaria nº 
116/2009, do Ministério da Saúde, no qual é necessária a 
verificação dos registros em prontuários ou fichas 
médicas, quando existirem, bem como acerca do registro 
de doenças preexistentes, quando for possível 
correlacionar estas à causa do óbito.

Art. 3º - A comunicação de óbito ocorrido dentro da área 
de cobertura das Unidades Básicas de Saúde e das 
Unidades de Saúde da Família será feita ao respectivo 
Distrito Sanitário, para que seja providenciado o suporte 
necessário ao médico da Unidade, e este proceda à 
verificação do óbito e possível emissão da Declaração.

Art. 4º - Os óbitos ocorridos fora da área de cobertura das 
Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da 
Família ou de Unidades sem profissional médico ou com 
o mesmo em período de férias deverão ser atendidos, 
declarados e estabelecidos pelo profissional médico da 
Unidade de Saúde mais próxima dentro da Região de 
Saúde e Distrito sanitário, conforme acordado pela 
Atenção Básica.

Art. 5º - Os óbitos ocorridos nos finais de semana, 
feriados e após as 17h de segunda a sexta deverão ser 
atendidos e declarados pelos profissionais médicos do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 
Caso não seja possível realizar hipótese diagnóstica por 
insuficiência de informações, o médico do SAMU deve 
escrever na declaração de óbito “causa da morte 
desconhecida” no lugar da causa, mencionando a 
ausência de sinais externos de violência. Usar a parte II 
do atestado médico para informar patologias anteriores 
referidas pela família e/ou acompanhantes do falecido, 
podendo os diagnósticos estar sinalizados com 
interrogação “(?)”, ou os termos “sic” ou “provável”! 

Art. 6º - Todos os óbitos ocorridos o durante o transporte 
em ambulância deverão ser declarados pelo profissional 
médico assistente ou médico regulador, se a causa for 
natural. Se a causa for externa, fica a cargo do SAMU a 
constatação de óbito sendo o corpo direcionado para 
Unidade de Emergência mais próxima, para a guarda do 
corpo e orientação aos familiares dos procedimentos 
seguintes.

Art. 7º - Todos os óbitos ocorridos em via pública com 
indícios de caso suspeito de morte violenta, o SAMU 
deverá acionar a Central de Regulação, que acionará os 
agentes policiais e o Instituto Médico Legal – IML para 
remoção e guarda do corpo, ficando a cargo do SAMU a 
constatação de óbito.

Art. 8º - Os óbitos ocorridos durante assistência nas 
Unidades de Emergência públicas e privadas deverão 
ser declarados pelo profissional médico que assistiu o 
paciente na Unidade ou pelo médico plantonista.

Parágrafo único – Se o paciente chegar às Unidades de 
Emergência e, em seguida, tem parada cardíaca, o 
médico assistente da Unidade deve esgotar todas as 
possibilidades para formular a hipótese diagnóstica, 
inclusive com anamneses e história colhida com 
familiares para o preenchimento da declaração de óbito. 
Caso não seja possível e sem constatação de morte 
violenta, o médico deverá emitir a DO esclarecendo que a 
causa é desconhecida.

Art. 9º - Em caso suspeito de morte violenta, o serviço de 
saúde ou familiares deverão comunicar imediatamente à 
Delegacia de Polícia local.

Art. 10 º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 20 DE ABRIL DE 
2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO 
AO CONTRATO Nº 0337/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste 
ato pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro 
Vargas Duplat, no uso de suas atribuições, re-
ratifica o Contrato nº 0337/2020, firmado entre o 
Município de Camaçari/BA e a empresa SAFIRA 
TRASNPORTES E TURISMO EIRELI, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.887.204/0001-72, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos, para 
atender a Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari – Ba.

Onde se lê:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da sua publicação na Imprensa 
Oficial.

Leia-se:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0337/2020.

Camaçari, 17 de abril de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0062/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - AVISO DE ABERTURA – Objeto: 
Registro de preços para aquisição de indicador 
biológico, para atender a central de materiais 
esterilizados das Unidades de Saúde do município 
de Camaçari-BA. Acolhimento: 11/05/2020 a partir 
das 08h00min; Abertura: 11/05/2020, às 13h00min; 

Disputa: 11/05/2020, às 14h30min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação sob o n.º: 812652. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da COMPEL.

PORTARIA Nº. 035/2020
DE 14 ABRIL DE 2020.

“Altera a Composição da Comissão 
Permanente de Recebimento de 
Materiais da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari/BA e dá outras 
providencias”.

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 TO  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. 730, de 
18 de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de 
outubro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007; 
Lei n° 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 
18 de março de 2011; Lei nº 1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no §8º do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.666/21 de junho de 1993.  

RESOLVE:

Art. 1º Altera a Comissão Permanente, encarregada 
do recebimento do objeto dos contratos ou 
instrumentos congêneres relativos ao fornecimento de 
materiais. 

Art. 2º Designa para compor a presente Comissão a 
que se refere o artigo anterior, os seguintes servidores:

I. MARILTON ALVES FALCÃO, matrícula nº 
101515-7. 
II. BRUNO OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 1027. 
III. JAILTON SALES DOS SANTOS, matrícula nº 
101209.

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
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suplente a fim de substituir os titulares especificados 
nos incisos anteriores, o servidor EDSON ROBERTO 
GOMES DA SILVA, matrícula nº 101313. 

Art. 3º  A Comissão Constituída na forma da presente 
Portaria será presidida pelo servidor indicado no inciso 
I, do artigo anterior. 

Parágrafo Único: Em caso de ausência do 
Presidente, a Comissão será presidida pelo servidor 
indicado no inciso II, do art. 2º. 

Art. 4 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, 
retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de Abril de 2020. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE ABRIL DE 
2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 037/2020
DE 22 DE ABRIL 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  
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 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 799, de 14 de 
junho de 2018, regularmente publicada no Diário Oficial 
do Município – DOM nº 950, de junho 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:

Art. 1º. PRORROGAR a licença sem vencimentos, 
regularmente concedida a servidora DEBORA 
RIBEIRO SANTANA, do cargo de Agente de Trânsito e 
Transporte, matrícula nº 1091 para tratar de Assuntos 
de Interesse Particular a partir de 17 de maio 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 17 de 
maio 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 22 DE ABRIL DE 
2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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