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Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 30 de abril de 
2020                                             

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 66/2020
DE  11 DE MAIO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Erisvalter Cerqueira Machado de Souza, 
Engenheiro Civil, cadastro 61996, CREA 34902-D, CPF 
887.593.695-15 para fiscalizar o Lote I – execução dos serviços 
de requalificação e adequação de Prédios Públicos, no 
Município de Camaçari - Bahia, conforme termo de 
subcontratação 203.1/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 11 de maio de 
2020.

Joselene Cardim Barbosa Souza                  
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 67/2020
DE  11 DE MAIO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Erisvalter Cerqueira Machado de 
Souza, Engenheiro Civil, cadastro 61996, CREA 34902-D, 
CPF 887.593.695-15 para fiscalizar o Lote I – execução dos 
serviços de requalificação e adequação de Prédios 
Públicos, no Município de Camaçari - Bahia, conforme termo 
de subcontratação 203.2/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 11 de maio 
de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza
 Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 57/2020
DE  13 DE ABRIL DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, CREA/BA 22722, cadastro 83154-2, CPF 
431.810.905-49 para fiscalizar a instalação de 
equipamentos de gisnástica no Município de Camaçari - 
Bahia, conforme contrato 0342/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 13 de 
abril de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 062/2020
DE  30 DE ABRIL DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
por lei,

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 38/2019, de 07/10/2019, 
publicada no DOM edição nº1267.

Art. 2º. Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, 
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, CPF 
825.802.005-68 para fiscalizar a execução das obras do 
Programa de urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari 
– FASE 1, integrante o Programa de Saneamento Integrado do 
Ministério das Cidades – PAC 2. Na fase 1, estão previstas 
intervenções nos trechos denominados de 3,4,5,8,9,10 e 11 do 
Rio Camaçari e 13.3 do Rio Pedreiras, localizado na cidade de 
Camaçari - Bahia, conforme contrato 0408/2019. A partir de 
01/05/2020.
.
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PORTARIA N° 68/2020
DE  11 DE MAIO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, 
Engenheiro Civil, cadastro 831464, CREA 3000025588, 
CPF 047.298.655-45 para fiscalizar  a construção e a 
reconstrução de muro de arrimo e obras de contenções 
em logradouros públicos e encostas, no município de 
Camaçari - Bahia, conforme termo de subcontratação 
014.1/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 11 de 
maio de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
STAFF AGILE CLEAN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI, 
CNPJ 25.341.576/0001-43, a iniciar Lote I – execução dos 
serviços de requalificação e adequação de Prédios Públicos, no 
Município de Camaçari - Bahia, conforme Termo de 
subcontratação 0203.2/2020. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Erisvalter Cerqueira Machado de Souza, Engenheiro Civil, 
cadastro 61996, CREA 34902-D, CPF 887.593.695-15, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

Camaçari, 11 de maio de 2020              

                                                                          
Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA             

   

Dayana Pereira Pandolfi 
STAFF AGILE CLEAN SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI

PORTARIA N° 69/2020
DE  11 DE MAIO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro 
Civil, cadastro 831464, CREA 3000025588, CPF 
047.298.655-45 para fiscalizar  a construção e a reconstrução 
de muro de arrimo e obras de contenções em logradouros 
públicos e encostas, no município de Camaçari - Bahia, 
conforme termo de subcontratação 014.2/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 11 de maio 
de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
MAKITORRE – SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA, CNPJ 11.058.809/0001-90, a iniciar a construção 
e reconstrução de muro de arrimo e obras de contenções 
em logradouros públicos e encostas, no Município de 
Camaçari - Bahia, conforme Termo de subcontratação 
014.1/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro Civil, cadastro 
831464, CREA 3000025588, CPF 047.298.655-45, com 
os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as 
ordens de serviços parciais.   
  
Camaçari, 11 de maio de 2020

Ciente
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Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Túlio Vilasboas Reis 
MAKITORRE–SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa ABRANCELL CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, CNPJ 05.093.659/0001-53, a iniciar Lote I – 
execução dos serviços de requalificação e 
adequação de Prédios Públicos, no Município de 
Camaçar i  -  Bahia,  conforme Termo de 
subcontratação 0203.1/2020. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o 
servidor Erisvalter Cerqueira Machado de Souza, 
Engenheiro Civil, cadastro 61996, CREA 34902-D, 
CPF 887.593.695-15, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas no 
Contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços 
parciais.
   
Camaçari, 11 de maio de 2020           

Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Marivaldo Moura Marques
ABRANCELL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa CAMAÇARI SERVICE LTDA “ME”, CNPJ 
21.116.279/0001-43, a iniciar a construção e 
reconstrução de muro de arrimo e obras de 
contenções em logradouros públicos e encostas, no 
Município de Camaçari - Bahia, conforme Termo de 
subcontratação 014.2/2020. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o 
servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro 
Civil, cadastro 831464, CREA 3000025588, CPF 
047.298.655-45, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas no 
Contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços 
parciais.

     
Camaçari, 11 de maio de 2020

Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Luis Ari dos Reis Oliveiras
CAMAÇARI SERVICE LTDA “ME”

 

PORTARIA Nº 08 /2020
DE 13 DE MAIO DE 2020

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
18 de Maio de 2020 - Ano XVII

Nº 1416 - Pagina. 03 de 12

S
E

D
U

C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, institui a 
COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO E 
ATESTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR E MONITORIA DE ESTUDANTES, referente 
a fatura da SEDUC no Município de Camaçari, 

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados GEOVANZENRHY 
CONCEIÇÃO LIMA, cadastro Nº 8209792, KATIA DE 
JESUS SILVA, cadastro nº 830442 e JAQUELINE 
CARVALHO DA PIEDADE, cadastro Nº 82953-9 este 
último como suplente, para compor a COMISSÃO 
PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO E ATESTE DOS 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E 
MONITORIA DE ESTUDANTES com o fito de fiscalizar e 
atestar as despesas decorrentes dos contratos de 
diversos serviços prestados a esta Secretaria.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 13 DE MAIO DE 
2020. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 09 /2020
DE 13 DE MAIO DE 2020

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

RESOLVE 

Art. 1º – Ficam designados FRANCISCO LIMA DOS 
SANTOS JUNIOR, cadastro nº 831704, ANETE 
SIMÕES DE SANTANA SANTOS, cadastro Nº 61260 e 
JOÃO MANOEL SOUZA CUNHA, cadastro nº 831815, 
para comporem a COMISSÃO TÉCNICA DE 
JULGAMENTO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA 
CONCORRÊNCIA Nº 0035/2019.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 13 DE MAIO DE 
2020. 

Neurilene Martins Ribeiro
Secretária de Educação

RESOLUÇÃO Nº 10 
DE 06 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação das 
alterações no Regimento Interno do 
CMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem 
a Lei Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a 
Lei Municipal nº 355 de 01 de novembro de 1996 e 
alterada pela Lei nº 857 de 17 de janeiro de 2008.
Considerando: a declaração pública de pandemia 
em relação ao novo Coronavírus pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.
Considerando: 

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação , o CMAS decidiu via meios de 
comunicação virtual na 70ª Septuagésima Reunião 
Extraordinária, realizada virtualmente em 06 de 
maio de 2020.

                             RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade as alterações 
devidas no Regimento Interno deste Conselho, no 
Art. 2º, inciso XII e no Art. 9º § 4º, conforme anexo.

 Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Monique Martins Rivas Rivas
 Vice- Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Camaçari – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 11
DE 06 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação do Termo de 
Aceite do repasse emergencial de 
recursos federais para a execução de 
ações socioassistenciais devido à 

o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 
01 de abril de 2020,
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situação de emergência em Saúde 
P ú b l i c a  d e c o r r e n t e  d o  n o v o  
coronavírus- Covid-19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem 
a Lei Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a 
Lei Municipal nº 355 de 01 de novembro de 1996 e 
alterada pela Lei nº 857 de 17 de janeiro de 2008.
Considerando: a declaração pública de pandemia 
em relação ao novo Coronavírus pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.
Considerando: 

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação , o CMAS decidiu via meios de 
comunicação virtual na 70ª Septuagésima Reunião 
Extraordinária, realizada virtualmente em 06 de 
maio de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade o Termo de 
Aceite do repasse emergencial de recursos federais 
.

 Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

 Monique Martins Rivas Rivas
 Vice- Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Camaçari – CMAS

TÍTULO I 
DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DA 

COMPOSIÇÃO DO CMAS

Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, órgão superior de deliberação colegiada, 
instituído pela Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, e pela Lei 
Municipal nº 355/96 de 01 de novembro de 1996, alterada 
pela Lei nº 369/97 de 04 de abril de 1997 e Lei nº. 857 de 
17 de janeiro de 2008 de caráter permanente e de 
composição paritária entre governo e sociedade civil, 
vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Cidadania, reger-se-á por este Regimento Interno, por 
suas Resoluções e pelas Leis que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência 

o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 
01 de abril de 2020,

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

CAMAÇARI – BA

Social, neste Regimento Interno, será designado por 
CMAS. 

Art. 2º O CMAS, entre outras atribuições, tem 
competência para: 
I. Aprovar a Política Municipal da Assistência Social; 
II. Exercer o controle social da Política Municipal da 
Assistência Social; 
III. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços 
de natureza pública e privada no campo da assistência 
social; 
IV. Acompanhar e fiscalizar o processo de inscrição das 
entidades e organizações da assistência social; 
V. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 
participativo da assistência social; 
VI. Convocar ordinariamente ou extraordinariamente, a 
cada dois (02) anos, a Conferência Municipal de 
Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a 
situação da Política da Assistência Social e propor 
diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
VII. Aprovar as normas de funcionamento da Conferência 
Municipal de Assistência Social; 
VIII. Encaminhar as deliberações da Conferência 
Municipal de Assistência Social aos órgãos competentes 
e monitorar seus desdobramentos; 

X. Aprovar critérios e disciplinar os procedimentos de 
repasse de recursos às entidades e organizações da 
Política da Assistência Social, sem prejuízo das 
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
XI. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos programas 
e projetos aprovados;
XII. Acompanhar e fiscalizar os recursos do Programa 
Bolsa Família, a partir da gestão CADÚNICO, além do 
controle das atividades desenvolvidas por este.

XVIII. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão dos 

recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho 

dos programas, projetos e serviços prestados pelas 

entidades públicas e privadas;

XIX. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os 

programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal de 

IX. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 
Política da Assistência Social a ser encaminhada pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

XIII. Estabelecer critérios e definir prazos para a 
concessão de benefícios eventuais, nos termos do art. 22 
da Lei Orgânica da Assistência Social; 
XIV. Indicar, se for o caso, o representante do CMAS junto 
aos órgãos correlatos;
XV. Regulamentar o processo de escolha dos 
representantes da sociedade civil no CMAS, bem como o 
funcionamento das assembléias a que se referem os 
arts. 3º e 4º do Decreto nº 5.003, de 04 de março de 2004; 
XVI. Elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento 
Interno; 
XVII. Dar publicidade a todos os seus atos e publicar, no 
Diário Oficial do Município, todas as suas resoluções que 
foram matéria de deliberações, bem como as contas do 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e os 
respectivos pareceres emitidos, podendo também utilizar 
outros meios de comunicação para divulgar decisões e 
informações que o CMAS julgar necessárias; 
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Assistência Social – FMAS; 
XX. Apreciar e aprovar os relatórios  de 
execução orçamentária do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, apresentados pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania;

Art. 3º O CMAS é composto por: 
I - Colegiado e 
II - Secretaria Executiva 

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO

CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO

Art. 4º. O Colegiado do CMAS é composto de forma 

paritária por 12 membros titulares e respectivos 

suplentes, nomeados pelo Poder Executivo Municipal de 

Camaçari para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma 

única recondução pelo igual período sucessivo, 

conforme estatuído infra: de acordo com os seguintes 

critérios:
I – Seis (06) representantes governamentais; 
II – Seis (06) representantes da sociedade civil, 
escolhidos em foro próprio, estabelecidos no Município, 
no mínimo há dois anos e sob fiscalização do Ministério 
Público, com a seguinte composição: 
a) Dois (02) representantes dos usuários ou de 
organizações de usuários da assistência social; 
b) Dois (02) representantes das entidades e 
organizações da assistência social e 

c) Dois (02) representantes dos trabalhadores do setor 

da assistência social.

§ 1º A titularidade da representação da sociedade civil e 

respectiva suplência serão exercidas pelas entidades 

com o maior número de votos obtidos em cada um dos 

segmentos das representações de que trata este artigo.

§ 2º Os representantes governamentais titulares e 

suplentes serão indicados pelo (a) Secretário (a) 

Municipal, conforme composição: 

a) 01 (um) representante da Secretaria do 

Desenvolvimento Social e Cidadania 

b) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde 

c) 01 (um) representante da Secretaria de Educação 

d) 01 (um) representante da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico

e) 01 (um) representante da Secretaria de Habitação

f) 01 (um) representante da Secretaria do 

Desenvolvimento da Agricultura e Pesca.

§ 3º Em caso de vacância do conselheiro da sociedade 

civil, será convocado para ocupar a vaga o conselheiro 

seqüencialmente mais votado no processo eleitoral, 

trimestrais

XXI. Dar procedimentos às denúncias recebidas no 
CMAS. 

dentro do mesmo segmento de representação. No caso 

de empate de votos, prevalecerá o candidato com mais 

idade. (dispositivo incluído pela Resolução CNAS nº 

29/2013).

Art. 5º Os representantes governamentais, bem como os 

da sociedade civil, poderão ser substituídos a qualquer 

tempo pelos seus órgãos ou entidades de representação, 

mediante comunicação escrita dirigida à Presidência do 

CMAS por representante legal da entidade.

Art. 6º Os membros do CMAS terão mandato de dois (02) 

anos, permitida uma única recondução por igual período.

de 2 (dois), permitida uma recondução por igual 
período.
§ 1º A posse (da) do Presidente e (da) do Vice-presidente 
ocorrerá na mesma sessão da eleição e será dada pelo 
Colegiado. 
§ 2º Fica assegurada, durante o mandato, a 
representação da sociedade civil no exercício da função 
de Presidente e do governo de Vice-presidente, 
respeitando-se os casos de recondução. 
§ 3º Fica assegurada, preferencialmente, em cada 
mandato, a alternância dos segmentos que compõem a 
sociedade civil no exercício da função de Presidente.
§ 4º Por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do 
CMAS titulares ou no exercício da titularidade, a eleição 
de que trata o caput do artigo poderá ser realizada na 
reunião subseqüente. 
§ 5º Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vice-
presidente assumirá interinamente e convocará eleição 
para eleger o Presidente, a fim de complementar o 
respectivo mandato. 
§ 6º No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, a 
Plenária elegerá um de seus membros para exercer o 
cargo, a fim de concluir o mandato. 

CAPÍTULO II

FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Colegiado do CMAS tem a seguinte estrutura de 
funcionamento: 
I - Plenária; 
II – Presidência Ampliada; 
III - Comissões Temáticas; 
IV - Grupos de Trabalho. 

V - Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 

Transferência de Renda e Monitoramento das 

Deliberações das Conferências Municipais de 

Assistência Social. (item “VI” incluído pela Resolução 

CNAS nº 6, de 20 de março de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União em 21/03/2014).

Art. 7º Na primeira reunião após a eleição da sociedade 
civil, o CMAS elegerá, por voto de no mínimo 2/3 (dois 
terços) dos seus membros titulares ou na titularidade, (a) 
o Presidente e (a) o Vice-presidente para cumprirem 
mandato 
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Da Plenária
Subseção I

Das reuniões e seus participantes

Art. 9º O CMAS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 
mês, por convocação de seu Presidente ou, 
extraordinariamente, por convocação da Presidência ou 
de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros, 
observado o prazo preferencial de cinco (05) dias para a 
convocação de reunião.

§ 3º Dentre as reuniões ordinárias serão programadas 2 
(duas) reuniões anuais de caráter descentralizado e 
ampliado. 
§ 4º Poderá ocorrer reuniões ordinárias ou 
extraordinárias, através de meio eletrônico, quando 
percebida a necessidade e com justificativa concernente.  
§ 5º O CMAS participará, anualmente, das reuniões 
ampliadas e descentralizadas realizadas pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, com o objetivo de 
discutir questões afetas ao controle social do SUAS e da 
Política de Assistência Social. 
Parágrafo único. O CMAS escolherá 02 (dois) 
conselheiros obedecendo à paridade e a (o) Secretária 
Executiva (o) que participará da reunião ampliada e 
descentralizada.

§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será 
aprovado pelo Colegiado até o mês de dezembro do 
exercício anterior. 
§ 2º A realização de reunião ordinária no mês de janeiro 
fica facultada à deliberação do Colegiado, quando da 
aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias. 

Art. 10. Serão convocados para comparecer às reuniões 
os Conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. 
§ 1º O Conselheiro convocado deverá confirmar a sua 
participação ou justificar a ausência nas reuniões do 
CMAS à Presidência, com antecedência de pelo menos 
dois (02) dias úteis da data da reunião. 
§ 2º Por motivo de força maior, quando o prazo referido no 
§ 1º não puder ser cumprido, o Conselheiro deverá 
encaminhar justificativa por escrito à Presidência, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
término da reunião. 

Art. 11. A Plenária instalar-se-á e deliberará com a 
presença de, no mínimo, metade mais um dos 
conselheiros titulares ou suplentes no exercício da 
titularidade, ressalvadas as hipóteses previstas neste 
Regimento que requeiram quórum qualificado. 

Art. 12. Será substituído o Conselheiro representante do 
governo ou da sociedade civil que renunciar ou não 
comparecer a três (03) reuniões consecutivas ou a cinco 
(05) intercaladas na vigência do mandato, salvo se a 
ausência ocorrer por motivo de força maior, justificada 
por escrito à Presidência. 
§ 1º A Presidência do CMAS comunicará, por escrito, ao 
órgão ou entidade de representação, as ausências 
injustificadas de seu representante e quando for o caso, 
solicitará a sua substituição. 

Art. 13. Nas ausências do Presidente e do Vice-
presidente, a Presidência será exercida por um dos 

membros titulares presentes, escolhido pela Plenária 
para o exercício da função. 

Art. 14. O CMAS solicitará, sempre que necessário, a 
presença de representante da Assessoria Técnica e 
Jurídica da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania durante as reuniões.

Art. 15 As reuniões plenárias serão públicas, salvo 
quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da 
legislação pertinente. 

Parágrafo único. Durante as reuniões plenárias é 

facultado ao Colegiado conceder a palavra ao público.

Subseção II
Das atribuições e procedimentos

Art. 16. Para a consecução de suas finalidades, caberá 
ao Colegiado: 
I - apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados 
ao CMAS, bem como as matérias de sua competência; 
II - expedir normas de sua competência, necessárias à 
regulamentação e implementação da Política Municipal 
de Assistência Social; e 
III - aprovar a instituição de grupos de trabalho, suas 
respect ivas competências, sua composição, 
procedimentos e prazos de duração. 

Art. 17. As reuniões do CMAS obedecerão aos seguintes 
procedimentos: 
I - verificação de “quórum” para o início das atividades da 
reunião; 
II - qualificação e habilitação dos Conselheiros para 
votar; 
III - aprovação da ata da reunião anterior; 
IV - aprovação da pauta da reunião; 
V - informes da Secretaria Executiva, da Presidência, dos 
Conselheiros, da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania; 
VI - relatos dos conselheiros que representaram o CMAS 
em eventos; 
VII - relatos das Comissões Temáticas, Grupos de 
Trabalhos e Presidência;
VIII - apresentação, discussão e votação de matérias 
constantes em pauta; 
IX - breves comunicados e franqueamentos da palavra e 
X - encerramento. 

Parágrafo único. Todo material informativo encaminhado 

aos Conselheiros titulares será também encaminhado 

aos Conselheiros suplentes.

Subseção III

Da Pauta

Art. 18. A pauta da reunião, elaborada pela Presidência, 

será comunicada previamente a todos os Conselheiros 

Titulares e Suplentes, com antecedência mínima de 

cinco (05) dias para as reuniões ordinárias e de dois (02) 

dias para as reuniões extraordinárias. 
§ 1º A pauta deverá ser publicada no Mural do Conselho 
Municipal de Assistência Social-CMAS e da Secretaria 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l  e  C i d a d a n i a ,  
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preferencialmente cinco (05) dias antes das reuniões 
ordinárias e dois (02) dias antes das reuniões 
extraordinárias, com antecedência mínima de vinte e 
quatro (24) horas da reunião. 

§ 5º Por solicitação do Presidente, da Comissão Temática 

ou de qualquer Conselheiro e, mediante aprovação da 

Plenária, poderá ser incluída na Pauta do dia, matéria 

relevante que necessite de decisão urgente do CMAS.

Subseção IV
Do relato de participação em eventos

Art. 19. Os Conselheiros que tenham participado de 
eventos representando o CMAS deverão, por meio de 
breves comunicados, relatarem sua participação ao 
Colegiado. 

Subseção V
Das deliberações

Art. 20. A deliberação das matérias sujeitas à votação 
obedecerá a seguinte ordem: 
I - o Presidente concederá a palavra a Secretaria 
Executiva, que apresentará a matéria; 
II - terminada a exposição, a matéria será colocada em 
discussão; 
III - encerrada a discussão, realizar-se-á a votação. 

Art. 21. Terão direito a voto os Conselheiros titulares e os 

suplentes no exercício da titularidade.
§ 1º Os Conselheiros suplentes terão direito à voz e serão 
chamados a votar nos casos de vacância, impedimento, 
suspeição ou ausência do respectivo titular. 
§ 2º Configura-se ausência o não comparecimento do 
Conselheiro à Plenária com prévia justificativa, por 
escrito, encaminhada à Presidência. 
§ 3º Não se configura ausência o afastamento 
momentâneo do titular do recinto das sessões. 

Art. 22. As votações devem ser apuradas pela contagem 
de votos a favor, contra e abstenções, mediante 
manifestação expressa de cada Conselheiro. 
§ 1º A recontagem de votos poderá ser solicitada por 
qualquer Conselheiro. 
§ 2º Os votos divergentes serão registrados na ata da 
reunião, a pedido dos Conselheiros que os proferirem. 

Art. 23. As decisões do CMAS serão aprovadas por 

metade mais um dos conselheiros titulares ou no 

exercício da titularidade presentes, salvo os casos 

previstos neste Regimento que requeiram quórum 

qualificado.

§ 2º Em casos de urgência ou de relevância, a Plenária do 
CMAS poderá alterar a pauta da reunião. 
§ 3º Os assuntos não apreciados na reunião do 
Colegiado, a critério da Plenária, deverão ser incluídos 
na ordem do dia da reunião subseqüente. 
§ 4º A matéria que entrar na pauta de reunião deverá ser 
apreciada e votada, quando for o caso, no máximo em 
duas sessões subseqüentes. 

Parágrafo único. Quando se tratar de matérias 
relacionadas à aprovação da Política Municipal de 
Assistência Social, à alteração do Regimento Interno, à 
eleição da Presidência, às relativas ao Relatório de 
Gestão, ao Orçamento da Assistência Social e ao Fundo 
Municipal de Assistência Social, a aprovação dar-se-á 
com os votos favoráveis de pelo menos 2/3 (dois terços) 
dos membros do CMAS em primeira chamada e de 
metade mais um em segunda chamada, realizada, no 
máximo, em uma hora após a primeira chamada. 

Art. 24. As Resoluções do CMAS, aprovadas em 
Plenária, serão publicadas no Diário Oficial do Município 
em até dez (10) dias úteis após a decisão. 

Art. 25. Ao Conselheiro é facultado solicitar o reexame de 
qualquer resolução normativa, justificando possível 
ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica. 

Art. 26. Ao interessado é facultado, até a reunião 

subseqüente, em requerimento ao Presidente, solicitar a 

reconsideração de deliberação exarada em reunião 

anterior, justificando possível ilegalidade.

Subseção VI
Da ata

Art. 27. Em todas as reuniões será lavrada ata, pela 

Secretaria Executiva, com exposição sucinta dos 

trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar 

pelo menos:
I - relação dos participantes, seguida do nome de cada 
membro com a menção da titularidade (titular ou 
suplente) e do órgão ou entidade que representa; 
II - resumo de cada informe, onde conste de forma 
sucinta o nome do Conselheiro e o assunto ou sugestão 
apresentada; 
III - relação dos temas abordados, com indicação do 
responsável pela apresentação e a inclusão de alguma 
observação quando expressamente solicitada por 
Conselheiro; 
IV - as deliberações, inclusive quanto à aprovação da ata 
da reunião anterior, aos temas a serem incluídos na 
pauta da reunião seguinte, com registro do número de 
votos contra, a favor e abstenções, incluindo votação 
nominal quando solicitada. 
§ 1º O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do 
CMAS estará disponível na Secretaria Executiva 
registradas em atas.
§ 2º A Secretaria Executiva providenciará a remessa de 
cópia da ata, por meio eletrônico, de modo que cada 
Conselheiro possa recebê-las, no mínimo, sete (07) dias 
antes da reunião em que será apreciada. 

§ 3º As emendas e correções à ata serão encaminhadas 

pelo Conselheiro à Secretaria Executiva até o início da 

reunião, que a apreciará.

Seção II
Da Presidência Ampliada 
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Art. 28. À Presidência Ampliada, composta pelo 
Presidente e Vice-presidente e pelos Coordenadores das 
Comissões Temáticas, compete:
I - elaborar pautas das Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias; 
II - propor assuntos a serem pautados nas Comissões 
Temáticas; 
III - decidir acerca da pertinência e da relevância de 
eventos para participação do CMAS quando convidado, 
bem como autorizar Conselheiro a representar o CMAS 
nestes eventos; 
IV - dirimir conflitos de atribuições entre as Comissões 
Temáticas e Grupos de Trabalho; 
V - definir a condução do monitoramento das 
deliberações da Conferência Municipal de Assistência 
Social, levando em consideração o Plano Decenal de 
Assistência Social; 
VI - discutir, preliminarmente, o planejamento estratégico 
do CMAS, para posterior apreciação da Plenária; 
VII - examinar e decidir outros assuntos de caráter 
emergencial. 
§ 1º Na representação do CMAS será priorizada a 
participação do Presidente, Vice-presidente e 
Representantes das Comissões Temáticas. 

§ 2º Na ausência do Coordenador, os conselheiros que 

compõem a Comissão Temática escolherão um de seus 

membros titulares para participar da reunião da 

Presidência Ampliada, mantida a paridade.

Seção III
Das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho

Art. 29. As Comissões Temáticas, de natureza 
permanente, e os Grupos de Trabalho, de natureza 
temporária, têm por finalidade subsidiar o Colegiado no 
cumprimento de sua competência. 

Art. 30. As Comissões Temáticas e os Grupos de 

Trabalho são constituídos de forma paritária.

Art. 31. As Comissões Temáticas serão compostas, em 
regra, por quatro (04) Conselheiros titulares e igual 
número de suplentes, segundo suas afinidades com os 
temas das respectivas comissões. 
§ 1º A correspondência entre titulares e suplentes na 
composição das Comissões Temáticas obedecerá à 
indicação da sociedade civil e do governo. 

Art. 32. A qualquer Conselheiro é facultado participar das 
reuniões de qualquer Comissão ou Grupo de Trabalho, 
com direito à voz. 
Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das 
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho pessoas 
convidadas, a critério de cada Comissão ou Grupo. 

Art. 33. As reuniões das Comissões Temáticas serão 
públicas, para participação na condição de ouvinte, salvo 
quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da 
legislação pertinente. 

§ 2º O mandato dos membros das Comissões coincidirá 
com o mandato dos Conselheiros.

Art. 34. O CMAS contará com as seguintes Comissões 
Temáticas, com a atribuição de subsidiá-lo no 
cumprimento das competências referidas na Lei 
Orgânica da Assistência Social e no art. 2º deste 
Regimento, de acordo com os aspectos que concernem a 
cada Comissão: 
I - Comissão de Política da Assistência Social; 
II - Comissão de Financiamento e Orçamento da 
Assistência Social e

III - Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 

Transferência de Renda, e das Conferências Municipal 

de Assistência Social de Camaçari. 
Parágrafo único. As Comissões Temáticas contarão com 
o apoio técnico e operacional da Secretaria Executiva. 

Art. 35. As Comissões Temáticas apresentarão 
memórias das discussões dos assuntos afetos à sua 
temática e das questões encaminhadas pela Presidência 
ou pela Plenária. 

Art. 36. Os Grupos de Trabalho serão instalados, por 
deliberação da Plenária, para discussão de matérias cuja 
complexidade e relevância justifiquem sua instituição.

 
Art. 37. Cada Comissão Temática terá um Coordenador, 
escolhidos dentre os seus membros titulares e cada 
Grupo de Trabalho terá um Coordenador, escolhidos 
dentre os seus membros. 
§ 1º Os Coordenadores das Comissões Temáticas 
exercerão esta função por um período de um ano, 
permitida uma única recondução. 
§ 2º Na ausência do Coordenador de Comissão Temática 
ou de Grupo de Trabalho, os conselheiros que os 
compõem escolherão um de seus membros titulares para 
assumir as funções da coordenação naquela reunião. 

Art. 38. As Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho 
instalar-se-ão e discutirão as matérias que lhes forem 
pertinentes, com a presença da maioria de seus 
membros no exercício da titularidade. 
§ 1 º O Conselheiro, quando convocado, deverá 
confirmar a sua participação nas reuniões das 
Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho à 
Presidência com até 02 dias de antecedência da reunião. 
§ 2º Não havendo quórum, na forma do caput, no prazo 
estipulado no parágrafo anterior, a Secretaria Executiva, 
com a anuência do respectivo Coordenador, cancelará a 
reunião da Comissão Temática ou do Grupo de Trabalho.

 

Art. 39. O documento final do trabalho realizado pelas 

Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho será 

relatado na Plenária, para discussão e deliberação.

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COLEGIADO

Seção I

Da (o) Presidente

Art. 40. Compete a (o) Presidente do CMAS: 
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I - cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado; 
II - representar judicial e extrajudicialmente o CMAS; 
III - representar o CMAS nas atividades de caráter 
permanente; 
IV - convocar, presidir, coordenar e manter a boa ordem 
nas reuniões do Colegiado; 
V - submeter a Pauta da reunião elaborada pela 
Presidência Ampliada à aprovação do Colegiado do 
CMAS; 
VI - tomar parte nas discussões e votar; 
VII - exercer o voto de qualidade, no caso de persistência 
de empate; 
VIII - baixar atos decorrentes de deliberações do CMAS; 
IX - delegar competências, desde que previamente 
submetidas à aprovação do Colegiado; 
X - decidir sobre as questões de ordem; 
XI - desenvolver as articulações necessárias para o 
cumprimento das atividades da Secretaria Executiva; 
XII - decidir, ad referendum, acerca de assuntos 
emergenciais quando houver impossibilidade de 
consulta à Plenária; 
XIII - dar encaminhamento às denúncias recebidas no 
CMAS. 

Parágrafo único. A questão de ordem é direito 

exclusivamente ligado ao cumprimento dos dispositivos 

regimentais e legais, cabendo ao Presidente avaliar a 

pertinência de acatá-la ou não, ouvindo-se a Plenária, em 

caso de conflito com a proposta do requerente.

Seção II
Do Vice-presidente

Art. 41. Compete ao Vice-presidente do CMAS: 
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou 
ausências; 
II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas 
atribuições; e 
III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Colegiado. 

Seção III
Dos Conselheiros

Art. 42. São atribuições dos Conselheiros: 
I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, a 
qual será submetida à aprovação do Colegiado; 
II - propor a instituição de Grupos de Trabalho, bem como 
indicar nomes para as suas composições; 
III - votar os encaminhamentos apresentados pela 
Presidência Ampliada, Comissões Temáticas e Grupos 
de Trabalho; 

IV - apresentar moções e proposições sobre assuntos de 

interesse da Política Municipal de Assistência Social;

V - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a 

serem prestados por pessoas físicas ou jurídicas, acerca 

de assuntos afetos à competência do CMAS; 
VI - solicitar à Secretaria Executiva as informações que 
julgar necessárias para o desempenho de suas funções; 
e 
VII - exercer outras atribuições que lhes sejam 

designadas pela (o) Presidente ou pelo Colegiado. 

Art. 43. São deveres dos Conselheiros: 
I - participar da Plenária, de Comissões ou Grupos de 
Trabalho para os quais forem designados, manifestando-
se a respeito de matérias em discussão; 
II - divulgar suas manifestações, quando representar o 
CMAS em eventos, de acordo com os posicionamentos 
deliberados pelo CMAS, e apresentar o relatório escrito 
de sua participação, à Secretaria Executiva; 
III - participar de eventos representando o CMAS, quando 
devidamente autorizado pela Presidência Ampliada ou 
pelo Colegiado; e 

IV - manter a Secretaria Executiva informada sobre as 

alterações dos seus dados pessoais.

Seção IV
Dos Coordenadores das Comissões e Grupos de 

Trabalho

Art. 44. Aos Coordenadores das Comissões ou Grupos 
de Trabalho compete: 
I - elaborar e divulgar aos demais integrantes a pauta das 
reuniões das Comissões Temáticas ou Grupos de 
Trabalho; 
II - coordenar reuniões das Comissões ou Grupos de 
Trabalho; 
III - assinar as Atas das reuniões e das propostas, 
pareceres, memórias, notas e recomendações 
elaboradas pela Comissão ou Grupo de Trabalho e 
relatá-las em Plenária; 
IV - pleitear junto à Secretaria Executiva os recursos 
necessários ao funcionamento técnico-operacional da 
respectiva Comissão ou Grupo de Trabalho; 
V - articular com o CMAS, para tratar de assuntos 
correlatos à matéria de interesse de suas Comissões e 
Grupos de Trabalho e; 

VI - decidir junto à Presidência Ampliada, ou a seus 

pares, sobre reuniões de trabalho privativas dos 

Conselheiros.
TÍTULO III

DA SECRETARIA EXECUTIVA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIAS

Art. 45. O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, 
diretamente subordinada à Presidência e ao Colegiado, 
para dar suporte ao cumprimento de suas competências.

 

Art. 46. São competências da Secretaria Executiva:

I - promover e praticar os atos de gestão administrativa 

necessários ao desempenho das atividades do CMAS; 
II - dar suporte técnico-operacional para o CMAS, com 
vistas a subsidiar as realizações das reuniões do 
Colegiado; 
III - dar suporte técnico-operacional às Comissões 
Temáticas e Grupos de Trabalho; 
IV - acompanhar as atividades de capacitação para os 
Conselheiros Municipais da Assistência Social, em 
conformidade com as diretrizes definidas pelo Colegiado; 
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V - dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às 
denúncias recebidas no CMAS. 

Art. 47. A Secretaria Executiva terá um (a) Secretário (a) 
Executivo (a), com as seguintes atribuições: 
I - coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano 
de trabalho da Secretaria Executiva; 
II - propor à Presidência e ao Colegiado a forma de 
organização e funcionamento da Secretaria Executiva; 
III - levantar e sistematizar as informações que permitam 
ao CMAS tomar as decisões previstas em lei; 
IV - coordenar as atividades técnico-administrativas de 
apoio ao CMAS; 
V - assessorar o Presidente, a Presidência Ampliada e as 
Coordenações das Comissões e Grupos de Trabalho na 
articulação com os Conselhos Setoriais e outros órgãos 
que tratam das demais políticas públicas; 
VI - assessorar a Presidência Ampliada na preparação 
das pautas das reuniões; 
VII - delegar competências de sua responsabilidade; 
VIII - secretariar as reuniões da Plenária; 
IX - promover medidas necessárias ao cumprimento das 
decisões do CMAS; 
X - coordenar a sistematização do relatório anual do 
CMAS; 
XI - elaborar relatório anual das atividades da Secretaria 
Executiva, encaminhando posteriormente para análise e 
aprovação da Plenária; 
XII - assinar certidões sobre a situação dos processos 
que tramitaram no CMAS; 
XIII - assessorar o CMAS na articulação com os órgãos 
de controle interno e externo; 
XIV - expedir atos internos que regulem as atividades 
administrativas. 
§ 1º O CMAS definirá o perfil profissional do(a) 
Secretário(a) Executivo(a) e será previamente ouvido 
acerca de sua nomeação (conforme Resolução do CNAS 
e NOBRH).

§ 2º A Secretaria Executiva contará com um corpo técnico 

e administrativo próprio constituído de servidores dos 

quadros da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania ou requisitados de outros órgãos da 

Administração Pública Municipal, em conformidade com 

a legislação pertinente, para cumprir as funções 

designadas pelo CMAS.

TÍTULO IV
DA CONSULTA E DAS CÓPIAS DE PROCESSOS

Art. 48. As partes interessadas poderão ter ciência 
da tramitação dos processos, ter vista dos autos no 
balcão, obter cópias de documentos neles contidos e 
conhecer as decisões proferidas, mediante 
requerimento. 
§ 1º Consideram-se partes interessadas aquelas 
envolvidas no processo. 
§ 2º As partes interessadas poderão ser assistidas, 
facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação, por força de lei. 
§ 3º Os Conselheiros são equiparados aos 

interessados do caput e a Secretaria Executiva 
viabil izará a análise dos processos nas 
dependências do CMAS. 

§ 4º As solicitações de consulta e cópia dos 

processos, pelas partes interessadas ou por seus 

procuradores, deverão ser apresentadas por escrito, 

mediante ressarcimento do material que for utilizado 

para produção das cópias.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49. Consideram-se colaboradoras do CMAS as 
instituições e organizações governamentais ou da 
sociedade civil, da Administração Pública ou 
privadas prestadoras de serviços aos usuários da 
Assistência Social, bem como os consultores e 
convidados. 

Art. 50. Os Conselheiros não receberão qualquer 
remuneração por sua participação no Colegiado e 
seus serviços prestados serão considerados, para 
todos os efeitos, como de interesse público e 
relevante valor social. 
§ 1º Será emitido Certificado a todos os Conselheiros 
regularmente nomeados, no ato de sua posse e, ao 
término de sua participação na gestão do respectivo 
mandato, em reconhecimento ao seu relevante 
serviço público e social prestado. 
§ 2º Será emitido crachá de identificação a todos os 
Conselheiros após nomeação. 

Art. 51. A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania arcarão com as diárias e passagens dos 
Conselheiros quando forem convocados nos termos 
deste Regimento. 

Art. 52. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão 
dirimidos pelo Colegiado. 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 140/2015. 
CONTRATANTE: MUNCÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R AT R A D O :  J T  PA R T I C I PA Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME DO 
OBJETO: Alterar a cláusula segunda do instrumento 

Monique Martins Rivas 
     Vice- Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Camaçari –CMAS

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
18 de Maio de 2020 - Ano XVII

Nº 1416 - Pagina. 11 de 12



original;  DO PRAZO: A data prevista para encerramento 
do contrato que é de 20 de maio de 2020, passará a ser 
20 de maio de 2021; DO PREÇO: O valor estipulado para 
o referido contrato é de R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte 
e sete mil reais) e o valor mensal de R$ 52.250,00 
(cinqüenta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais), que 
permanecem sem sofrer alteração. A presente 
renovação correrá pela seguinte dotação Orçamentária: 
Ação 4019; Natureza de Despesa: 3390.39.00.00 e 
Fontes 6102000/0114000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
termo aditivos, não modificas por este instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 de abril de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT. JT PARTICIPAÇÕES E 
EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0071/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 29/05/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 29/05/2020, às 10h00min; Disputa: 
29/05/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
sob o n.º:          816126. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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