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DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR JOELSON MIRANDA DOS SANTOS, para 
o cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, da 
estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, em 01 
de abril de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR LEANDRO DE SOUSA SILVA, para o cargo 
de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de abril de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOS DE 
DEUS, para o cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES 
II, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 
de abril de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR SUELI RODRIGUES SANTOS, para o cargo 
de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
do Desenvolvimento da Agricultura e Pesca - SEDAP, em 
01 de abril de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR MARILENE FELIX DA SILVA, para o cargo de 
Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de abril de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR JOANICE DOS SANTOS PEREIRA FILHA, 
para o cargo de Supervisor de Serviços, símbolo GES V, 
da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 
de abril de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 15 MAIO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  i n d i c a ç ã o  d e  
conselheiros para compor as Comissões 
Técnicas Especiais Temporárias para 
Gestão - 2019/2021 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Camaçari/Ba. – CMDPI.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 
CMDPI, no uso de  suas atribuições legais e regimentais;  
conforme deliberação na Reunião Ordinária, por meio do 
sistema online realizada no dia 15 de maio de 2020. 
Considerandoque:

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 
Camaçari - CMDPI é um órgão paritário com função 
consultiva, deliberativa, controladora e fiscalizadora no 
que tange á Política Municipal dos Direitos e Defesa da 
PessoaI dosa, conforme preceitua a Lei Municipal nº 726 
de 27 de março de 2006 e o Regimento Interno deste 
CMDPI, referendada na Lei Federal nº 8.842/94, que 

As Comissões Técnica Especial Temporárias serão 
constituídas por apresentantes governamentais e não 
governamentais composta de no mínimo 03 (três) 
membros  eleitos pelos conselheiros, os quais 
escolheram os seus coordenadores e relatores para 
realizar estudos, produzir indicativos para apreciação do 
Plenário e acompanhar o desenvolvimento das 
atividades previstas no Plano de Ação e de Aplicação 
Biênio 2019/2021 doCMDPI.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a indicação dos conselheiros abaixo 
descritos para integrarem a Comissão Técnica 
E s p e c i a l  Te m p o r á r i a  d e  E l a b o r a ç ã o  e  
Acompanhamento das Consolidações e alterações 
da Lei Municipal nº 726/2006 e do Regimento Interno 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Camaçari/Ba.

Objetivo: A Comissão será responsável  pela  revisão da 
legislação municipal de criação  do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, Fundo Municipal e do 
Regimento Interno do CMDPI. Realizando o 
acompanhamento das alterações da legislação referente 
à política da pessoa idosa e pela normatização das 
matérias de competência estabelecidas na Lei Municipal 
nº 726 de 27 de março de 2006 e do Regimento Interno do 
CMDPI, ambas previstas na Lei Federal nº 8.842/94, que 

Representantes do Segmento da Sociedade Civil:

Antonio Costa da Silva, Cleide de Souza Santos, 
Adailson Alves de Souza Carneiro.

Representantes do Segmento Governamental

Maria Tereza de Jesus Damasceno. Coordenador (a): 
Cleide de Souza Santos; Relator (a): Antonio Costa da 
Silva.

Art. 2º - Aprovar a indicação dos conselheiros abaixo 
descritos para integrarem a Comissão Técnica 

dispõe sobre a política nacional da pessoa  idosa.;

dispõe sobre a política nacional da pessoaidosa.
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Especial Temporária para avaliação e deliberação do 
Plano de Ação e de Aplicação do CMDPI.- Biênio 
2019/2021.

Objetivo:OPlanodeAçãoedeAplicaçãotemcomoparâ
metroadefiniçãodasdiretrizes, metas e prioridades no 
âmbito das políticas públicas voltadas para as pessoas 
idosas do Munic íp io  de Camaçar i  para  o  
biênio2019/2021. Esta Comissão terá as atribuições de 
elaborar o referido plano, bem como acompanhar o 
desenvolvimento das ações,  atividades e a aplicação 
dos recursos financeiros deliberados para as finalidades 
estabelecidas no Plano de Aplicação.

Representantes do Segmento da Sociedade Civil:

Antonio Costa Silva, Cleide de Souza Santos e Manoel 
Raimundo de Jesus.

Representantes do Segmento Governamental:

Maria do Socorro Pereira.

Coordenador (a): Cleide de Souza Santos;

Relator (a): Antonio Costa da Silva.

Art. 3º - Aprovar a indicação dos conselheiros para 
integrarem a Comissão Técnica Especial Temporária 
p a r a  a c o m p a n h a m e n t o ,  a v a l i a ç ã o  e  
desenvolvimento do processo de elaboração do 
Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa do 
Município de Camaçari – 2019/2021.

Objetivo: Considerando a relevância de desenvolver o 
diagnostico municipal para a formulação e planejamento 
da política de proteção integraldas pessoas idosas do 
Município de Camaçari, previuessa atividade no seu 
Plano de Ação e, mais especificamente, no Plano de 
Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa para o Biênio 2020/2021. Essa Comissão terá a 
atribuição de realizar o acompanhamento, avaliação de 
todo desenvolvimento do processo de elaboração do 
Diagnóstico da Situação da Pessoa Idosa do Município 
de Camaçari – 2019/2021.
Representantes do Segmento da Sociedade Civil

Antonio Costa Silva, Cleide de Souza Santos, Manoel 
Raimundo de Jesus, Sérgio Franklin Ribeiro da Silva e 
Claudite Nascimento Santos.
Coordenador (a): Cleide de Souza Santos

Relator (a): Antonio Costa da SilvaRepresentantes do 
Segmento Governamental:

Maria do Socorro Pereira.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

Cleide de Souza Santos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa – CMDPI

RESOLUÇÃO Nº 003 
DE 16 DE JUNHO DE 2020 

“Dispõe   sobre o Plano de Ação do 
Conselho  Municipal   dosDireitos da 
Pessoa Idosa de Camaçari/Ba, referente 
ao Biênio – 2019/2021”.

A Presidente em Exerciciodo CMDPI - CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAde 
Camaçari/Ba, no uso de suas atribuições estabelecidas  
na  Lei  Municipal  nº. 726,  de27  de  março de  2006  que  
dispõe  sobre  a Política  Municipal  da Pessoa  Idosa,  
bem  como  em  cumprimento  à deliberação deste 
CMDPI, por meio da Assembleia Ordinária, realizada por 
meio online, no dia 15 de maio de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o s Plano de Ação do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Camaçari/Ba.referente 
ao biênio – 2019/2021.
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Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Camaçari, 16 de JUNHO DE  2020.

Cleide de Souza Santos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa  – CMDPI

RESOLUÇÃO Nº 004 
DE 16 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Plano  de  Aplicação  dos  
recursos  do Fundo   Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa   de Camaçari- 
FMDPI para o exercícios de 2019/2021, 
aprovado em Plenária realizada em 15 de 
maio de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA- CMDPI, no exercício das suas 
atribuições previstas  na  Lei  Municipal  nº.  726,  de  27  
de  março de  2006   e,  em conformidadecomo seu 
Regimento Interno e deliberação da   reunião ordinária, 
realizada via sistema online, dia 15 de maio de 2020,

CONSIDERANDO sua responsabilidade na construção 
de políticas públicas adequadas às reais necessidades 
de atendimento aos Idosos do Município;

CONSIDERANDO a legislaçãomunicipal que disciplina 
as atribuições do Fundo Municipal da pessoa Idosa;  a  
Lei  Municipal  nº  726,  de  27  de  março de  2006 que 
institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba e dá outras providências,

CONSIDERANDO que o Plano de Aplicação é o 
instrumento no qual se estabelece critérios para a 
utilização dos recursos do FMDPI;

CONSIDERANDO decisão da Assembleia Ordinária 
deste Conselho, realizada em   15 de maio  de 2020 que 
aprovou o texto final desta Resolução.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Camaçari/Ba. para 
o biênio de 2019/2021, conforme anexo único desta 
Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução tem seus efeitos produzidos a 
partir de 15 de maio de 2020, revogando todas as 
disposições em contrário.

Publique-se.

Camaçari, 16 DE JUNHO DE  2020

Cleide de Souza Santos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa  – CMDPI   

ANEXO ÚNICO

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO 
IDOSO DE CAMAÇARIBIENIO -  2019/2021

1. Apresentação

O  Plano  de  Aplicação  do  Fundo  Municipal  do  Idoso  
é  a  programação  da  distribuição  dos recursos para as 
áreas de atendimento a pessoa idosa consideradas 
prioritárias pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba,  conforme  
deliberado  em  plenária online  realizada  em  16 de 
junho de 2020.

2.  Introdução

O Fundo Municipal do Idoso, nos termos da legislação 
vigente, é um Fundo Especial, onde o produto de receitas 
especificadas por lei, se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção 
de normas peculiares de aplicação”. Os recursos 
captados pelo FMDPI  são  considerados  públicos  e  
estão  sujeitos  às  regras  e  aos  princípios  que  
norteiam  a aplicação dos recursos públicos em geral.

O Fundo Municipal da Pessoa Idosa integra o orçamento 
público e constitui unidade orçamentária própria.

O  FMDPI  está  vinculado  administrativamente  ao  
Poder  Executivo  Municipal,  através  da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, todavia, cabe ao 
FMDPI a prerrogativa exclusiva de deliberar sobre a 
aplicação dos recursos do FMDPI.

3. Identificação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa 
de Camaçari/Ba..

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 
CMDPI/Camaçari/Ba é órgão deliberativo, responsável 
pela formulação e controle das ações de implantação e 
implementação da política pública para a pessoa idosa, 
e, a quem compete estabelecer critérios de utilização por 
meio do plano de aplicação dos recursos do FMDPI.

3.1 - As principais fontes de receitas do Fundo 
Municipal do Idoso são as seguintes:

I - recursos provenientes de órgãos da União ou do 
Estado vinculados à Política Nacional ouEstadual do 
Idoso;
II  -  dotações  orçamentárias  do  Município  e  recursos  
adicionais  que  a  lei  estabelecer  no transcorrer de 
cada exercício;
III - Transferências do Município;
IV  -  doações,  auxílio,  contribuições,  subvenções  e  
transferências  de  entidades  nacionais  e 
internacionais, organizações governamentais e não-
governamentais;
V  -  rendimentos  eventuais,  inclusive  de  aplicações  
financeiras  de  recursos  disponíveis  do fundo, 
realizadas na forma da lei;
VI - advindas de acordos e convênios firmados com 
outras entidades financiadoras;
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VII - as provenientes das multas aplicadas com base na 
Lei nº 10.741, de 01 de outubro de2003 (Estatuto do 
Idoso);
VIII - as doações oriundas da dedução do imposto de 
renda, não ultrapassando o limite de 1%(um por cento) 
do imposto devido, nos termos do parágrafo único do 
artigo 3º da Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 
2010;
IX - Transferência de recursos financeiros oriundos do 
Fundo Nacional e Estadual do Idoso; X - receitas de 
aplicações financeiras de recurso do fundo;
XI - transferências de outros fundos;
XII - outros recursos legalmente instituídos.

3.2- Vínculo Administrativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/FUNDO 
M U N I C I PA L D O S  D I R E I TO S  D A P E S S O A  
IDOSA–FMDPI - CNPJ: 19.875.865/0001-20
Presidente em Exercíciodo Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba – Cleide 
de Souza Santos
Endereço: Avenida Eixo Urbano Central, nº 07- Edificio 
Empresarial Mont Blanc – 3º Andar – Centro – CEP 
42800-057 – Camaçari- Bahia
E-mail – conselhoidosocamacari@gmail.com

3.3 - Conta Corrente

Banco do Brasil S/A Agência: 1238-6
C/C: 0,00  (recursos oriundos de dotação do Tesouro 
Municipal consignada anualmente no orçamento do 
município); Não existe Repasse do Tesouro Municipal
C/C:  69.636-6  (recursos provenientes de doações, 
auxílios, contribuições e legados que são 
destinados por pessoas físicas ou jurídicas ao Fundo, 
Conta criada em decorrência do CNPJ próprio do 
FMDPI/Camaçari-Ba.).

4 - Objetivo

Programar a distribuição do Fundo Municipal do Idoso 
para as áreas consideradas prioritárias pelo Conselho 
Munic ipal  dos Direi tos da Pessoa Idosa -  
CMDPI/Camaçari/Ba

5. PREVISÃO DE RECEITA/ORÇAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020 – LEI MUNICIPAL Nº 1306/2013 e 
suas alterações

Orgão: – 15 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania
Unidade Orçamentária: 1539– Fundo Municipal dos 
Direitos da  Pessoa Idosa
Unidade Executora:  Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa - CMDPI/Camaçari/Ba
Função: 008- Assistência Social
SubFunção: 241 Assistência ao Idoso
 Programa: 0004 – Inclusão e Promoção Social
Ação:4058 Fundo   Municipal   dos Direitos da Pessoa 
Idosa 
Fonte de Recursos Ordinários: 0100

Total da Unidade Orçamentária: R$233.649,00 ( 
Duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e 
nove reais) valores atualizados com aplicação até o 
dia 30/04/2020.

Despesa Especificação Elemento:

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais R$ 190.000,00 (cento 
e noventa mil reais )
3.3.90.30.00 Material de Consumo R$ XXXXXXXXX
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros – P. Jurídica – R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais)
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente - R$ 
XXXXXX

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS 
NO EXERCÍCIO DE 2020

I -   Projetos  e/ou  serviços   executados   por   
organizações   governamentais   ou   não 
governamentais  de   promoção,  proteção  e  defesa  da 
pessoa  Idosa,  organizados  por  níveis  de 
complexidade do Sistema Único de Assistência Social e 
também a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais.

Do  valor  especificado  para  Subvenções  Sociais,  o  
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,  
define aplicar as receitas do FMDPI no Exercício 
Financeiro de 2020, da seguinte forma:

Prioridade  1-  Proteção  Social  de  Alta  Complexidade  
–  Serviço  de  Acolhimento Institucional para Idosos - 
Atendimento de Idosos de Grau de dependência II e III, 
avaliados e encaminhados pela Coordenação 
dosDireitos da Pessoa Idosa, para acolhimento em   
Instituições   de   Longa   Permanência,   regularmente   
inscritas   no   Conselho Municipal do Idoso.

Camaçari, 16 DE JUNHO DE  2020

Cleide de Souza Santos
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa – CMDPI

RESOLUÇÃO CMDPINº 005 
DE 16 DE JUNHO DE 2020

Estabelece os critérios para autilização, 
fiscalização e controle dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa e para o seu funcionamento.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA- CMDPI, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei10.741, de 1°de outubro de 
2 0 0 3 - E s t a t u t o  d o  I d o s o ;  o a r t i g o 7 °  
,daLeiFederaln°8842, de 4 de janeiro de 1994 –Politica 
Nacional do Idoso, a Lei Municipal n°726/2006- Instituio 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá 
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outras providências, em deliberação unânime em 
Reunião Ordinária realizada em 16 de junho de 2020, 
aprovaos critérios para a utilização, fiscalização e 
controledos recursos do CMDPI.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.1°.Esta Resolução estabelece os critérios para a 
utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa e para o seu funcionamento.

Seção I-Das regras gerais sobre agestão do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Art.2°. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
terá sua gestão pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa idosa.

Art.3°. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa idosa 
constitui unidade de despesa específica e é parte 
integrantedoOrçamentodoMunicípio.

§1º A inscrição do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
observará a legislação em vigor.

§2º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa 
envidará esforços para que a alocação dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa do Idosa esteja 
contemplada nas leis orçamentárias, para o 
financiamento ou cofinanciamento dos serviços, 
programas e projetos executados por Organizações 
Públicas e Privadas sem fins lucrativos.

§3º O Conselho Municipal do Idoso somente financiará 
serviços, programas e projetos voltados à pessoa idosa 
no município de Camaçari, executados por 
Organizações Públicas e Organizações da Sociedade 
Civils em fins lucrativos, devidamente inscritas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa do Idosa.
Art.4°. A aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa idosa depende de prévia 
deliberação do Plenário do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa idosa ,devendo o extrato da 
publicação no Diário Oficial da resolução que a autoriza 
ser anexada à documentação respectiva, para fins de 
controle e prestação de contas.
Art.5°. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa idosa ,no exercício de suas competências:

I–Elaborar anualmente o Plano de Aplicação dos 
Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, de acordo com os objetivos, metas e ações 
prioritárias.

II–Definir critérios para as eleção de propostas dos 
projetos e ações a serem financiados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, em 
consonância como estabelecido nesta Resolução, no 
Plano de Aplicação dos Recursos de que trata o inciso I 
na Lei13.019/2014;

III–Elaborar, emparceria como órgão público municipal 

a que se encontra vinculado o CMDPI, aprovar e 
divulgar os editais de chamamento público para a 
seleção de propostas dos serviços, programas e 
projetos prioritários a serem financiados com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
contendo requisitos, prazos para apresentação e 
critérios de seleção;

IV–Definir uma ou mais comissões de seleção, 
conforme sua organização e conveniência 
administrativa, observado o princípio de eficiência e 
respeitadas as exigências da Lei nº13.019/2014;

V–Monitorar e avaliara aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, por meio 
da comissão demonitoramento e aval iação 
(Lei13.019/2014) e de balancetes, relatório financeiro e 
balanço anual, sem prejuízo de outros meios, garantida 
a devida publicida de dessas informações, 
emconformidade com legislação específica;

VI–Monitorar e fiscalizar os serviços, programas e 
projetos financiados com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa idosa, podendo solicitara os 
responsáveis, o gestor da parceria e a comissão 
demonitoramento e avaliação, a qualquer tempo, as 
informações necessárias ao seu acompanhamento;

VII–Verificar a qualquer tempo, inloco, o andamento dos 
serviços, programas e projetos financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa;

VIII–Desenvolver atividades relacionadas à ampliação 
da captação de recursos para o Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;

IX–Mobilizar a sociedade para participar do processo de 
fiscalização da Aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§1ºNão poderão compor a comissão de seleção referida 
neste artigo os conselheiros que guardarem vínculo 
empregatício, de trabalho, de sociedade ou de qualquer 
outra natureza com qualquer Organização da 
Sociedade Civil que tenha interesse em se candidatar a 
obter recursos do FMI para financiamento ou 
cofinanciamento.
§2ºCaso ai dentificação do vínculo referido no parágrafo 
anterior ocorra após a constituição da comissão de 
seleção, o conselheiro deverá imediatamente 
reconhecer o seu impedimento, ocasião em que deve 
ser substituído por membro do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa idosa ,sem impedimento.

§3º A comissão de monitoramento e avaliação, prevista 
no artigo 2º da Lei nº13.019/2014 poderá ser delegada 
por ato da mesa diretora,à Secretaria Municipal a que se 
encontrar vincula do o Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa idosa.

§4º É vedada qualquer transferência de recursos do 
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Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, sem 
deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa idosa .

Seção II - Das fontes de receita do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa

Art.6°. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
terá como receitas aquelas previstas em leis.

Seção III - Das condições de aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Art.7º. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, contemplados no Plano de Aplicação dos 
Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, previsto pelo art.5º.Inc.I, desta Resolução, serão 
destinados ao financiamento de serviços, programas e 
projetos, governamentais e de Organizações da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos, assim como para a 
capacitação dos próprios membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa idosa realização e/ou 
participação nas etapas municipal, regional, estadual e 
nacionaldas diversas Conferências e Encontros dos 
Direitos da Pessoa Idosa, campanhas e eventos de 
divulgação e estímulo a destinação de recursos, 
inclusive por incentivo fiscal ao próprio Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, em despesas de custeio 
necessário à manutenção ou ampliação das atividades 
do próprio conselho e demais aplicações previstas em 
Lei. 
De 2011, alterada pela Lei 2603 de 26 de agosto de 
2013:
I– é vedado o repasse de recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa idosa às Organizações da 
Socieda de Civil para utilização com despesas que não 
sejam diretamente relacionadas ao financiamento de 
serviços, programas e projetos destinados à pessoa 
idosa dentrodos limites geográficos do Munícipio de 
Camaçari;

Seção IV- Dasatribuiçõesdo(s) servidor(es) 
responsável(is) pela administração do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Art.8°.A administração do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa caberá ao(s) servidor(es) público(s) 
lotado(s) na Secretaria Desenvolvimento Social e 
Cidadania, cabendo-lhe(s):

I- Executar o Plano de Aplicação dos Recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa idosa;

II- Executar e acompanhar o ingresso de receitas e o 
pagamento das despesas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;

III-Emitir empenhos e demais documentos de 
processamento das despesas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;

IV–Fornecer o comprovante de doação de recursos ao 
contribuinte, devidamente firmado em conjunto como 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
P e s s o a l  I d o s a ,  p a r a  d a r  a q u i t a ç ã o  d a  
operação,contendo:

a) a identificação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa idosa ,o endereço e o número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) o número de ordem, o nome completo do doador, o 
seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 
o seu endereço, a sua identidade, o valor efetivamente 
doado, local e data;

c)Eventuais exigências feitas pela Secretaria da 
Receita Federal.

V– Encaminhar, dentro do prazo legal, à Secretaria da 
Receita Federal a Declaração de Benefícios Fiscais;

VI– Apresentar, semestralmente ou quando solicitadas 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, 
a análise e a avaliação da situação e conômico-
financeirado Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, por meio de balancetes e relatórios de gestão;

VII – Manter arquivados os documentos comprobatórios 
da movimentação das receitas e despesas do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para fins de 
acompanhamento e fiscalização.

Seção V- Do controle e da fiscalização

Art.9°. Autilização dos recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa fica sujeita à prestação de 
contas ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, bem como aos órgãos de controle interno do 
Poder Executivo e aos órgãos de controle externo.

§1ºPara o exercício das atribuições deste artigo, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa 
contará com, ao menos, um servidor público, (já 
mencionado no artigo8º), para realizar a análise 
documental da prestação de contas das Organizações 
da Sociedade Civil beneficiadas com recursos doFundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§2º Diante de indícios de irregularidade, ilegalidade ou 
improbidade identificados na gestão do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, o Conselho 
Municipal do Idoso encaminhará representação ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público para as 
medidas cabíveis.

Art.10. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
idosa divulgará:

I–AsestratégiasdecaptaçãoderecursosparaoFundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
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II–O total das receitas previstas no orçamento do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para cada 
exercício;

III–Os critérios para apresentação de serviços, 
programas e projetos a serem financiados com recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa idosa 
,contendo os requisitos, prazos para a apresentação e 
critérios de seleção;

IV–A relação das propostas selecionadas;

V–A execução orçamentária para a implementação dos 
serviços, programas e projetos financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa;

VI–Os mecanismos de monitoramento, avaliação e 
fiscalização dos resultados dos serviços, programas e 
projetos financiados com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art.11. É obrigatório fazer referência ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa nos materiais de 
divulgação dos serviços, programas, projetos e ações 
por ele financiados ou cofinanciados, através do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art.12. A Organização da Sociedade Civil beneficiada 
por recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, para financiamento ou cofinanciamento de seus 
serviços, programas e  projetos, deverá divulgar à 
sociedade civil, preferencialmente por meio de seu sítio 
eletrônico, a sua prestação de contas e o cumprimento 
das metas.

CAPÍTULO II- DO PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO 
DAS PROPOSTAS

 Seção I – Da apresentação de propostas

Art.13. As Organizações da Sociedade Civil poderão 
apresentar propostas de abertura de Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social (PMIS), conforme 
disposto na Lei13.019/2014.

§1º As propostas apresentadas deverão respeitar pelo 
menos um dos três eixos norteadores,a saber:

Eixo1– Estrutura e Funcionamento: ampliação, 
reformas e reparos de instalações físicas na instituição 
para o atendimento da pessoa idosa; contratação de 
profissionais para o atendimento direto da pessoa 
idosa; despesa de custeio ou material de consumo para 
o atendimento da pessoa idosa; instalação e aquisição 
de material permanente e outros bens móveis para o 
atendimento direto da pessoa idosa.

Eixo 2- Prevenção ou Formação: apoio às iniciativas 
que promovam medidas de prevenção, através de 
campanhas para a mobilização, organização, 
protagonismo, e outras com impacto direto na área de 

atenção à pessoa idosa; ações de prevenção e apoio ao 
bem-estar e saúde da pessoa idosa; confecção, 
elaboração e divulgação de material educativo que 
atenda às necessidades da pessoa idosa; apoio a 
eventos relacionados ao tema; incentivo à capacitação 
dos profissionais, familiares e demais pessoas que 
atuam diretamente com as pessoas idosas.

Eixo3– Defesa e Garantia de Direitos: atividades 
esportivas, culturais, de lazer e demais áreas 
deprevenção e proteção aos direitos da pessoa idosa; 
apoio a iniciativas que divulguem os direitos da pessoa 
idosa; atuação em rede, com a valorização de parcerias 
e articulação com a comunidade.

Art.14. As propostas serão apresentadas conforme 
modelo padrão disponibilizado pelo CMDPI.

Seção II- Da seleção das propostas

Art.15. As propostas apresentadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa idosa serão 
analisadas em conformidade com o artigo 47, do 
Estatuto do Idoso e de acordo com os seguintes 
critérios:
I–Relevância (importância do serviço, programa ou 
projeto perante área lida de local), considerando 
indicadores: perfil da pessoa idosa atendida; número de 
pessoas idosas beneficiadas pelo serviço, programa ou 
projeto, grau de vulnerabilidade ou risco social da 
pessoa idosa a ser atendida e existência ou não de 
outras Organizações da Sociedade Civil de 
atendimento à pessoa idosa na área de abrangência;

II– Previsão de continuidade do serviço, programa ou 
projeto, semos recursos do FMDPI; 

III– Viabilidade técnica e disponibilidade financeira.

IV–DemaiscritériosestabelecidospeloPlanodeAplicaçã
o deRecursosdoFMDPI,emvigência.

Art.16. As propostas serão analisadas pela comissão 
dês eleção do CMDPI, afim de que seja examinada 
aviabilidade técnica e operacional da Organização da 
Sociedade Civil, para o desenvolvimento e 
aplicabilidade do objeto.

§1º Poderão ser solicitados à Organização da 
Sociedade Civil, esclarecimentos complementares as 
propostas apresentadas.

§2º Quando necessário, será solicitado parecer de 
outros órgãos da Administração Públicado Município, 
sobre a efetivação da proposta.

Art.17. OCMDPI analisará as propostas do PMIS e 
avaliará embasado no parecer da comissão de seleção 
e será publicado edital de chamamento público para as 
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos 
registradas no CMDPI, bem como as Organizações 
Governamentais que atendem pessoas idosas. Quando 
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da aprovação, será emitida Resolução específica e para 
os casos de doação dirigida por sensibilização, também 
o Certificado de Autorização para Captação de 
Recursos Financeiros.

Seção III – Da doação dirigida.

Art.18. As Organizações da Sociedade Civil sem fins 
lucrativos registradas no CMDPI,  que atendem 
pessoas idosas, poderão apresentar propostas ao 
CMDPI para captação de recursos financeiro são Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa–FMDPI, 
através de doações dirigidas por sensibilização 
especificamente para as mesmas,nos editais de 
chamamento público a serem realizados após 
deliberação do Conselho Municipal do Idosoe publicado 
em resolução específica.

Art.19. As doações dirigidas podem ser feitas 
diretamente ao FMDPI ou ainda para uma Organização 
da Sociedade Civil escolhida, cujo serviço, programa ou 
projeto tenha sido aprovado pelo CMDPI, através de 
guia de recolhimento, obtida via interneto no link 
específico do CMDPI.

Parágrafo Único. Para as doações dirigidas a uma 
determinada Organização da Sociedade Civil serão 
retidos 20%(vinteporcento) ao FMDPI que serão 
aplicados conforme prioridades do CMDPI e Plano de 
Aplicação Anual em vigência.
Art.20. A liberação geral de recursos do FMDPI seguirá 
a ordem de classificação das propostas apresentadas 
no edital de chamamento público, de acordo com as 
prioridades estabelecidas pelo CMDPI e disponibilidade 
de recursos gerais do FMDPI, observadasas reservas 
para serviços, programas e projetos em andamento, 
dos valores obtidos por sensibilização e outras previstas 
regularmente.

Art.21.O Certificado de Autorização para Captação de 
Recursos Financeiros para o FMDPI será expedido pelo 
CMDPI, com afinalidade de autorizara captação de 
recursos de doação dirigida por sensibilização.

§1º O Certificado, mencionado no caput deste artigo, 
fará referência específica ao serviço, programa ou 
projeto da Organização da Sociedade Civil, à sua 
aprovação, valores totais, percentuais de retenção 
evigência da autorização,que não excederá a12(doze) 
meses, da sua expedição.

§2º Para efeitos legais, o Certifica do constitui-se em 
documento oficial impresso pelo CMDPI, assinado pelo 
Presidente deste Conselho em conjunto com 
Coordenador de despesas da Secretaria a qual o 
CMDPI estiver vinculado.

§3º Entende-se por doações dir igidas por 
sensibilização, o esforço da Organização da Sociedade 
Civil, devidamente inscrita e autorizada pelo CMDPI, em 
trazer recursos ao FMDPI, sensibilizando destinadores 
e estes apontando este esforço em campo próprio na 

guia de recolhimento,observado os percentuais fixa dos 
pelo CMDPI e dispositivos legais.

§4º O fato de realizar esforço desensibilização de 
destinadores e destinação de recursos ao FMDPI não 
assegura por si só qualquer direito a Organização da 
Sociedade Civil que o fizer.

§5º A sempres ãs que, em razão de sua estrutura 
organizacional, desejarem fazer sua destinação 
diretado recurso sensibilizado para o  FMDPI ,poderão 
fazê-la através de ofício ou carta de intenção 
encaminhada ao CMDPI, constando o aporte da 
empresa para a Organização da Socieda de Civil de sua 
preferência, sendo critério para a Organização da 
Sociedade Civil receber este aporte, possuir o 
certificado de captação emitido pelo conselho vigente;

Art.22. Só serão liberados repasses de recursos do 
FMDPI para reforma, ampliação e reparos de 
instalações físicas, quando a Organização da 
Sociedade Civil for proprietária do imóvel ou possuir 
acessão de uso,apresentando os seguintes 
documentos:

I- Projeto básico e a respectiva anotação de 
responsabilidade técnica (ART);
II-Orçamento detalhado;
III-Certidão atualizadado Registro Imobiliário, 
comprovando atitularidade do imóvel ou cessão de uso;
IV-Comprovação pelo tomador de que ele dispo e de 
recursos próprios para complementar a execução da 
obra, salvos e o custo total do empreendimento recair 
sobre aconcedente;
V- Alvará de reforma emitido pelo órgão público 
municipal responsável;
VI- Além dos documentos elencados neste artigo, 
deverão ser observadas as normas municipais e demais 
legislações aplicáveis à espécie.

CAPÍTULO III – DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art.23. O CMDPI poderá a qualquer tempo e em 
conjunto com a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania, tornar público edital de chamamento para as 
eleção de propostas que serão financiadas,viaTermo de 
Parceria, fomento, colaboração ou acordo de 
cooperação, com recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, apresentados por 
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, 
comprovadamente aptas a atuar no desenvolvimento 
de ações de prevenção, promoção, proteção e defesa e 
garantia de direitos da pessoa idosa. O CMDPI também 
poderá tornar público Chamamento Público específico 
para Seleção de Propostas para fins decaptação de 
recursos.

I– Os recursos a serem destinados para a execução das 
propostas que forem selecionadas, f icarão 
condicionados à captação de recursos pelas 
Organizações da Socieda de Civil para o FMDPI e 
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dependerão de aprovação prévia do CMDPI e suas 
comissões específicas.
II–Constitui objeto público para liberação de recursos e 
mediante disponibilidade e concessão de certificado de 
captação de recursos financeiros, nas seguintes 
diretrizes,a saber:

§1º Chamamento Público para liberação de recursos 
mediante disponibilidade de dotação orçamentária;
§2º Chamamento Público parac oncessão de certificado 
de captação.

Art.24. O processo administrativo de apuração de 
propostas pela comissão de seleção seguirá o trâmite 
abaixo indicado:
I–Recebimento e abertura das propostas e, com a 
verificação de sua conformidade em face dos requisitos 
do Edital, promovendo-se a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis;

II–Classificação das propostas de acordo com os 
critérios de avaliação constantes no Edital;
III–Parecer final da comissão de seleção e 
encaminhamento ao Ordenador de Despesas do 
Município para sua apreciação e homologação;
IV–Publicação das Organizações da Socieda de Civil 
que tiveram suas propostas aprovadas e classificadas;

§1º- É facultado à comissão de seleção ou à Plenáriado 
CMDPI realizar diligências destinadas a esclarecer ou 
acomplementara instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta.

§2º- Após apublicação do resultado final não cabe 
desistência da proposta,salvo por motivo justo de 
corrente de fato superveniente e aceito pela comissão 
de seleção.

§3º-Não havendo a justificativa idônea para a 
desistência da proposta, o proponente estará impedido 
de concorrer para obter recursos do Fundo Municipal 
d o s  D i r e i t o s  d a  P e s s o a  i d o s a  p e l o  
períodode02(dois)anos,acontar da data da referida 
desistência.

§4º-As propostas serão rubricadas pelos proponentes 
com assinatura ao final.

Art.25. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
idosa não poderá descumprir as exigências do edital.

§1º Qualquer pessoa poderá impugnar o edital de 
c h a m a m e n t o  p ú b l i c o ,  c o m  a n t e c e d ê n c i a  
mínimade10(dias) dias da data-limite para envio de 
propostas, porpetição dirigida ou protocolada na 
Secretaria àqual este Conselho estiver vinculado. A 
resposta às impugnações caberá ao Administrador 
Público, devendo a comissão de seleção subsidiar as 
decisõe sproferidas.

§2º As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 

suspendemos prazos previstos no edital de 
chamamento público. As respostas às impugnações e 
os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos 
do processo de Chamamento Público e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado.

3º Eventual modificação no referido edital, decorrente 
das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o 
texto original, alterando-se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetara 
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

Seção I- Da celebração

Art.26. Após a publicação final no Diário Oficial do 
Município da lista das Organizações da Sociedade Civil 
classificadas, a administração pública municipal 
convocará as Organizações da Sociedade Civil 
selecionadas para apresentar o plano de trabalho para 
celebração de termo de convênio, colaboração, 
fomento ou acordo de cooperação, nos termos da Lei 
nº13.019/2014, no prazo de até 15 (quinze)dias. A 
Organização da Sociedade Civil deverá comprovar o 
atendimento dos requisitos necessários e de que não 
incorre nos impedimentos(vedações)legais. 

§1º Caso o classificado não assim ea parceria, termo de 
colaboração, fomento ou acordo de cooperação, no 
prazo estipulado neste artigo, ficará impedido de 
concorrer noutros certames por 02(dois) anos.

§2º A assinatura do termo de convênio, colaboração, 
fomento ou cooperação será realizada após 
convocação pela Secretaria Municipal a qual tiver 
vinculado administrativamente o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa idosa e o seu instrumento será 
firmado pelo Prefeito Municipal ou pelo Secretário titular 
da pasta, com delegação e pelo proponente vencedor.

CAPÍTULO IV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.27. Acelebração dos Termos com Organizações da 
Sociedade Civil que envolvam recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para a 
execução de serviços, programas e projetos, assim 
como o procedimento administrativo para aprestação 
de contas dos recursos recebidos,observará o disposto 
na Leinº13.019/2014.

Art.28. Os casos omissos serão tratados pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa idosa.

Art.29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Camaçari,16 de junho de 2020. 

Cleide de Souza Santos
Presidente do CMDPI
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0337/2020. 
C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  
CONTRATADA:  EMPRESA SAFIRA TRANSPORTES E 
TURISMO EIRELI.  DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA   do contrato n° 
0337/2020;  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, de modo 
que, a partir de 31 Julho de 2020, passará a viger até 30 de 
novembro de 2020.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 1.041.246,75 
(um milhão, quarenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais 
e setenta e  cinco centavos). O qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 
especificado na clausula anterior,renunciando a parte a 
qualquer tipo de atualização de valores contratuais este 
período. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento.  Camaçari, 14 de Julho de 2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. EMPRESA SAFIRA 
TRANSPORTES E TURISMO EIRELI. CONTRATADA.

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa a retificação no ano do Termo de Colaboração, 
veiculada no Diário Oficial da União – DOU, ISSN 1677-
7069, página nº 16, quinta-feira, 23/01/2020. 

 
Onde se lê:  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
0001/2019. 

 
Leia-se:  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001/2020.
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