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§ 1º Caberá aos titulares das áreas indicadas neste artigo 
a indicação de um servidor titular e de um servidor 
suplente para a sua representação, devendo fazê-lo 
diretamente ao Prefeito Municipal, que os designará por 
portaria.

§ 2º As ações do comitê municipal, em especial a 
definição de metas e estratégias que fundamentarão o 
Plano de Ação das ações emergenciais ao setor cultural 
deverão ser submetido à apreciação e deliberação do 
Conselho Municipal de Cultura.

Art. 3º Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
instituídas pela Lei Federal nº 14.017/2020:

I – deliberar sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 
financeiros federais,especialmente considerando a 
vocação cultural local e os atores de produção de cultura 
presentes do Município;

II – estabelecer as metas a serem alcançadas e as 
respectivas ações a serem desenvolvidas para tanto, no 
âmbito de cada ação emergencial ao setor cultural de 
competência do Município;

III - providenciar o cadastramento na Plataforma +Brasil, 
inclusive com o preenchimento do Plano de Ação, bem 
como gerenciamento das ações necessárias para 
aplicação dos recursos, gerenciamento da conta 
bancária, eventuais reversões;

IV – definir contrapartidas mínimas a serem 
apresentadas pelos beneficiários do subsídio mensal de 
que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 
14.017/2020, que serão formalizadas no ato do 
recebimento do benefício e prestadas após o reinício de 
suas atividades, com prioridade para que sejam 
realizadas em prol dos alunos de escolas públicas ou em 
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita e 
em intervalos regulares;

V – definir, em conjunto com o Estado, o âmbito em que 
cada ação emergencial relativa ao inciso III do art. 2º da 
Lei Federal nº 14.017/2020 será realizada, envidando 
esforços conjuntos para evitar que os recursos aplicados 
se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma 
região geográfica ou em um número restrito de 
trabalhadores da cultura ou de instituições culturais;

VI – providenciar a ampla publicidade das iniciativas 
apoiadas pelos recursos federais destinados às ações 
emergenciais ao setor cultural, inclusive por meio do sítio 
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R e g u l a m e n t a  o s  p r o c e d i m e n t o s  
necessários à aplicação dos recursos 
recebidos pelo Município de Camaçari, para 
a execução das ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural previstas na Lei 
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.464, de 17 de agosto de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, bem como em função do 
determinado pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 e no Art. 2º, § 4º do Decreto nº 10.464, de 17 de 
agosto de 2020,

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta os procedimentos 
necessários à aplicação dos recursos recebidos para a 
execução das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural, de competência do Município, conforme incisos 
II e III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020, em observância ao disposto no § 4º do art. 2º do 
Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

Art. 2º Fica instituído o comitê municipal de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural, composto pelos seguintes membros:

I – um membro representante da Secretaria Municipal de 
Cultura;

II – um membro representante da Secretaria Municipal da 
Fazenda;

III – um membro da Secretaria Municipal de Governo;

IV – um membro da Procuradoria Geral do Município e

V – um membro Controladoria Geral do Município.

DECRETO



oficial do Município na internet, envidado especiais 
esforços para que as ações relativas ao inciso III do art. 2º 
da Lei Federal nº 14.017/2020, sejam transmitidas pela 
internet e disponibilizadas por meio das redes sociais e 
outras plataformas digitais;

VII – realizar a avaliação de resultados das ações 
emergenciais, por meio de análise objetiva e sistemática 
do seu desenvolvimento junto aos beneficiários, julgando 
o mérito da execução considerando a relevância, a 
eficiência, o impacto e a sustentabilidade dos
Resultados;

VIII – elaborar o relatório de gestão final a que se refere o 
Anexo I do Decreto Federal nº 10.464/2020, 
preenchendo-o na Plataforma +Brasil e publicando-o no 
sítio eletrônico do Município;

IX – realizar busca ativa dos trabalhadores da cultura que 
possam ser beneficiários da renda emergencial mensal 
de que trata o inciso I do art. 2º da Lei Federal 
nº14.017/2020, esclarecendo acerca do direito e dos 
respectivos critérios de elegibilidade, orientando-os 
quanto ao cadastramento junto à Secretaria Estadual de 
Cultura do Estado;

X – outras atribuições que vierem a ser determinadas 
pelo Prefeito Municipal, de acordo com o disposto na Lei 
Federal nº 14.017/2020 e Decreto Federal nº 
10.464/2020.

Art. 4º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural realizará as 
reuniões necessárias para estabelecer as condições 
técnicas de execução das suas competências, 
preferencialmente de forma virtual, registrando, em ata, 
as deliberações.

Parágrafo único. Quando for necessária a realização de 
reunião presencial, deverão ser adotadas todas as 
medidas sanitárias permanentes e segmentadas, para 
segurança sanitária individual e coletivas, nos termos dos 
protocolos do Distanciamento Social Controlado 
instituído pelo Decreto Municipal nº 7.365/2020, de 01 de 
julho de 2020, e respectivas prorrogações, bem como ao 
Plano Estratégico para reabertura parcial das atividades 
econômicas no Município de Camaçari.

Art. 5º Todos os órgãos da estrutura administrativa do 
Poder Executivo Municipal prestarão, quando 
necessário, apoio ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, 
providenciando os meios administrativos e operacionais 
necessários para a execução das ações, transferência 
dos recursos,publicações legais e articulação com o 
Estado da Bahia e a sociedade civil.

CAPÍTULO II
DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 6º O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 2º 
da Lei Federal nº 14.017/2020, que terá valor mínimo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$10.000,00 
(dez mil reais), será concedido a espaços artísticos e 
culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações 
culturais comunitárias que satisfaçam os seguinte 
requisitos:

I – apresentação de documento que comprove:

a) a constituição jurídica, no caso de entidade, empresa 

ou cooperativa, acompanhada de cópia do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido pela 

Secretaria da Receita Federal; ou

b) Comprovação, devidamente referendada pela 

Secretaria de Cultura de Camaçari, de inscrição no Mapa 

Cultural de Camaçari, com a respectiva indicação do 

responsável pelo espaço cultural;

II – portfólio ou documentação que comprove a atuação 
cultural do espaço do requerente, podendo ser 
constituída de fotografias, vídeos, declarações, matéria 
jornalística, publicações em redes sociais, links de sites, 
dentre outros, que demonstrem o histórico do espaço 
e/ou sua função cultural no Município;

III – comprovantes de faturamento do espaço cultural 
relativo ao exercício fiscal de2019;

IV – comprovantes de despesas de manutenção do 
espaço cultural no período do estado de calamidade 
pública decorrente da epidemia de Coronavírus, 
declarada pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, do 
Congresso Nacional, iniciado em 20 de março de 2020 e 
com previsão até 31 de dezembro de 2020, 
apresentando-se, em especial:

a) custo de locação ou de financiamento do espaço 

artístico e cultural, se for o caso; 

b)  despesas relativas ao consumo de energia elétrica, 

água, internet e telefonia dos últimos 5 (cinco) meses, 

contados quando da apresentação do requerimento;

c) número de inscrição imobiliária do espaço artístico e 

cultural no Cadastro           Imobiliário do Município e 

respectiva situação fiscal;

d) número e identificação dos funcionários contratados 

pelo espaço cultural, natureza do vínculo laboral e 

apresentação da situação de recolhimento dos encargos 

respectivos;

e) extrato da conta bancária do requerente, de 

preferência, com evolução da situação financeira desde 

20 de março de 2020, se houver;

V – compromisso formal de prestação de contrapartida(s) 
a ser(em) prestada(s) após o reinício das atividades do 
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espaço artístico e cultural, em bens e/ou serviços 
economicamente mensuráveis, a ser(em) realizada(s) 
prioritariamente em prol dos alunos
de escolas públicas ou em espaços públicos da 
comunidade, de forma gratuita e em intervalos regulares, 
com indicação da periodicidade pretendida para a sua 
realização;

VI – indicação de conta bancária para o recebimento do 
subsídio mensal para manutenção do espaço artístico e 
cultural;

VII – no caso de pleito de grupo cultural que não possui 
constituição jurídica e/ou CNPJ, indicação formalmente 
assinada por todos os membros do coletivo, da pessoa 
responsável para recebimento do subsídio mensal e 
respectiva prestação de contas ao Município;

VIII – demonstração da interrupção das atividades 
artísticas e culturais do requerente, podendo ser 
apresentada por autodeclaração;

IX – apresentação de prova de inscrição e referendo da 
Secretaria Municipal de Cultura no Mapa Cultural de 
Camaçari;

X – requerimento formal do subsídio mensal para 
manutenção do espaço artístico e cultural, com expressa 
previsão do valor solicitado, observado o limite do caput 
deste artigo.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I deste 
artigo, consideram-se espaços culturais aqueles 
organizados e mantidos por pessoas, organizações da 
sociedade civil, empresas culturais, organizações 
culturais comunitárias, cooperativas com finalidade 
cultural e instituições culturais, com ou sem fins 
lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades 
artísticas e culturais, tais como aqueles referidos o art. 8º 
do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Art. 7º Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural 
verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 
art. 6º deste Decreto, definir o valor do subsídio mensal 
para manutenção do espaço artístico e cultural, em ato 
fundamentado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
data de protocolo da solicitação.

Art. 8º É vedado o recebimento cumulativo, pelo mesmo 
beneficiário, de dois ou mais subsídios mensais para 
manutenção, ainda que o requerente possua inscrição 
em mais de um dos cadastros referidos no art. 6º da Lei 
Federal nº 14.017/2020 ou seja responsável por mais de 
um espaço artístico e cultural.

Art. 9º O beneficiário do subsídio mensal para 
manutenção do espaço artístico e cultural, antes do 
primeiro crédito do benefício, celebrará termo de 
responsabilidade junto à Administração Pública, 
assumindo o compromisso de prestar contas dos 
recursos recebidos, com vistas a comprovar que os 
valores foram utilizados em gastos relativos à 

manutenção da atividade cultural.

§ 1º O prazo para prestação de contas da parcela liberada 
será de 5 (cinco) dias da datado crédito na conta bancária 
indicada no inciso VI do art. 6º deste Decreto, e a sua 
apresentação será condição para a liberação do subsídio 
do mês subsequente.

§ 2º A prestação de contas será composta por 
comprovantes de pagamento de despesas de 
manutenção da atividade cultural do beneficiário.

§ 3º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural poderá, em ato 
fundamentado, dispensar a prestação de contas parcial 
deque trata o § 1º deste artigo, exigindo apenas prestação 
de contas final, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
dias contados do recebimento da última parcela do 
subsídio mensal.

CAPÍTULO III
DOS EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS E DEMAIS 

INSTRUMENTOS

Art. 10.  A Secretaria Municipal de Cultura publicará 
editais para a seleção dos projetos a serem financiados 
com recursos relativos à ação emergencial de que trata o 
inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, para os 
seguintes segmentos culturais:

I – Música

II –Teatro, Dança, Circo e Ópera;

III – Audiovisual, Radiodifusão e Novas Mídias;

IV – Livro e Literatura;

V – Artes gráficas;

VI –Artes Plásticas, Visuais e Artesanato;

VII – Cultura Popular, manifestações e festas populares;

VIII – Patrimônio cultural material e imaterial;

IX – Biblioteca;

X – Arquivo, memória e documentação;

XI –Estudos e pesquisa artístico-cultural;

XII – Design e moda;

XIII –Ensino das arte e arte-educação;

XIV – Feiras Livres;

XV –Intercâmbios Culturais;

XVI – Manifestações étnico-culturais;

XVII – Saberes, técnicas, linguagens e tradições;
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XVIII –Gastronomias e 

XIX – Arquitetura.

§ 1º Os editais referidos no caput deste artigo deverão 
conter, no mínimo:

I - o objeto;

II - os prazos;

III - o limite de financiamento;

IV - o valor máximo por projeto;

V - as condições de participação;

VI - as formas de habilitação, de julgamento, de liberação 
de recursos e de execução;

VII - a forma e o prazo para prestação de contas;

VIII - os formulários de apresentação e

IX - a relação de documentos exigidos.

§ 2º Caberá ao comitê municipal de implementação das 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural o 
julgamento das propostas apresentadas no âmbito dos 
editais de que trata este artigo.

Art. 11. O repasse dos recursos para os projetos 
contemplados nos editais ocorrerá em parcela única nas 
seguintes formas:

I - transferência para a conta bancária do proponente, 
mediante termo de responsabilidade e compromisso 
para proponente pessoa física e jurídica, com ou sem fins 
lucrativos, de direito privado;

II - transferência para a conta bancária da pessoa física 
ou jurídica selecionada para receber premiação por 
iniciativa ou trajetória cultural de destaque.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso I deste 
artigo, o repasse deverá ocorrer antes do início da 
execução do projeto.

Art. 12. O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural fiscalizará e 
avaliará a execução dos projetos contemplados por meio 
de editais, utilizando-se, para tanto, das informações 
apresentadas pelo proponente e outras disponíveis em 
meios de divulgação, internet ou colhidas em atos de 
fiscalização.

§ 1º A fiscalização presencial poderá ser realizada por 
amostragem, no caso de serem contemplados mais de 5 
(cinco) projetos.

§ 2º O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural poderá obter 

demais informações sobre a execução dos projetos com 
outros órgãos ou entidades.

Art. 13. A prestação de contas para os repasses 
efetuados por termo de responsabilidade e compromisso 
deve comprovar o cumprimento do objeto em 
conformidade com o projeto cultural aprovado e o 
cumprimento das metas e os resultados atingidos.

Parágrafo único. No caso de repasses efetuados a título 
de premiação, por iniciativa ou trajetória cultural de 
destaque, não será devida a prestação de contas, uma 
vez tratar-sede objeto já cumprido, a ser comprovado no 
ato de inscrição e avaliado pelo comitê municipal de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural.

Art. 14. Não sendo apresentada a prestação de contas 
na forma e no prazo estabelecidos no edital e no termo de 
responsabilidade e compromisso, o proponente ficará 
impedido de apresentar novos projetos e de receber 
recursos,  devendo,  o comitê munic ipal  de 
implementação das ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural comunicar, de imediato:

I - a Secretaria Municipal da Fazenda, para suspensão de 
quaisquer valores do orçamento público ao proponente;

II - ao Conselho Municipal de Cultura.

Art. 15. A não apresentação tempestiva da prestação de 
contas fará o proponente incidir nas seguintes 
penalidades:

I - caso a entrega ocorra até 7 (sete) dias após o prazo 
previsto, multa de10% (dez) por cento) do valor 
financiado;

II – caso a entrega ocorra até 1 (um) mês após o prazo 
previsto, multa de 20% (vinte por cento) do valor 
financiado e:

a) arquivamento, em definitivo, de outros projetos que 

tenham tramitação e que não tenham recebido 

financiamento;

b) encerramento, na fase em que se encontrarem, os 

projetos em execução, devendo  respectiva prestação de 

contas ser apresentada no prazo previsto em 

regulamento;

III - permanecendo a inadimplência por mais de um ano, o 
processo será encaminhado para a cobrança do valor 
financiado, perdendo o proponente o direito de entregar a 
prestação de contas:

a) caso o valor não seja restituído integralmente de forma 

corrigida, o processo será encaminhado para a cobrança 

do valor financiado;

b) caso seja realizada a devolução total do valor 
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financiado, inclusive de forma corrigida, mais a 

respectiva multa, o cadastro municipal de cultura do 

proponente será regularizado.

Art. 16. Após a análise da prestação de contas, o 
processo será concluído com uma das seguintes 
decisões:

I - homologação;

II - homologação com ressalva;

III - homologação parcial e

IV - rejeição.

§ 1º A homologação com ressalva ocorrerá quando o 
proponente tenha incorrido em falta de natureza formal 
no cumprimento da legislação, da qual não resulte dano 
ao erário, desde que verificado o atingimento do objeto 
do projeto, cabendo, no caso, a sanção de advertência.

§ 2º Nos casos homologação parcial ou rejeição, o 
proponente ficará impedido de apresentar novos projetos 
e receber recursos públicos do orçamento municipal, 
sendo também, aplicáveis as consequências previstas 
no inciso II do art. 15 deste Decreto.

§ 3º Se o proponente proceder à devolução dos valores 
apurados nas decisões referidas nos incisos III e IV deste 
artigo, de forma corrigida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda e, no caso de apresentação de prestação de 
contas intempestiva, acrescida da respectiva multa, terá 
seu cadastro municipal de cultura regularizado.

Art. 17. Constatada a execução do projeto em desacordo 
com o aprovado, o proponente deverá proceder a 
devolução dos recursos indevidamente aplicados, 
estando sujeito às seguintes sanções, que poderão ser 
cumulativas:

I - advertência;

II - multa correspondente a até 20% (vinte por cento) do 
valor financiado;

III - suspensão do direito de apresentar projetos.

§ 1º A sanção de advertência tem caráter preventivo e 
será aplicada quando verificadas irregularidades 
praticadas pelo proponente no âmbito da execução do 
projeto,que não justifiquem a aplicação de penalidade 
mais grave.

§ 2º A sanção de multa será aplicada quando verificadas 
irregularidades praticadas pelo proponente no âmbito da 
execução do projeto que demonstrem não atingimento 
parcial das metas ou resultados propostos no projeto 
financiado.

§ 3º A sanção de suspensão do direito de apresentar 
projetos será aplicada quando for verificado desvio de 
finalidade na aplicação dos recursos concedidos ou 

inexecução do seu objeto.

§ 4º A constatação da execução em desacordo com o 
objeto e a respectiva aplicação das penalidades 
previstas neste artigo poderão ocorrer a qualquer tempo, 
a partir da liberação de recursos, no exercício da 
fiscalização.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O comitê municipal de implementação das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural providenciará 
a publicação da programação de aplicação dos recursos 
da Lei Federal nº 14.017/2020 no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data do seu recebimento, 
pelo Município, na conta bancária específica, criada pela 
Plataforma+Brasil.

Art. 19. Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural o 
remanejamento de recursos recebidos pelo Município 
em decorrência da Lei Federal nº 14.017/2020, desde 
que a divisão indicada entre as ações de subsídio mensal 
para manutenção de espaços artísticos e culturais e a 
publicação de editais, chamadas públicas e outros 
instrumentos seja mantida.

Art. 20. Compete ao comitê municipal de implementação 
das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a 
reversão dos recursos não destinados, em conformidade 
com o art. 12 do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 00044
 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Constituição Federal, Lei complementar nº 64 de 18 
de maio de 1990, Lei nº 13.165 de 29 de setembro de 
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2015 e Emenda Constitucional nº 107/2020 de 02 de 
julho de 2020,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01419.11.02.893.2020,

RESOLVE

 
REVOGAR a portaria de nº 00027 de 30 de julho de 
2020, publicado no Diário Oficial do Município de nº 
1482 de 17 de agosto de 2020 que afastou o (a) servidor 
(a) DART CLAIR CARVALHO DAS VIRGENS 
CERQUEIRA, matricula nº 60103, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, pelo período de 03 (três) meses, sem prejuízo 
de sua remuneração, em virtude do (a) mesmo (a) 
concorrer ao Pleito Eleitoral de 2020, para o cargo de 
Vereadora, a partir de 15 de agosto de 2020, em 
decorrência de afastamento para tratamento de saúde 
desde 26/01/2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE 
SETEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº522/2020
DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com o 
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 
110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
00355.11.02.895.2020,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através do decreto de 31 de agosto de 
2018, a pedido da servidora CAROLINE POUILLARD 
DE AQUINO, matrícula nº60134, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Odontólogo 20 
horas, lotada na Secretaria da Saúde- SESAU, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, com data 
retroativa a04 de setembro de 2020.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
15 DE SETEMBRO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 498 /2020
 DE 04 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a concessão de benefício 
de Licença- Prêmio a Servidor 
Municipal.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº4220/2006, que Delega 
competência a Secretaria da Administração, com 
fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO ainda o artigo 6º, da Lei nº. 
1624/2020, datado de 27 de abril de 2020, que 
estabelece o gozo compulsório para os servidores 
efetivos, 

RESOLVE

CONCEDER aos servidores listados no Anexo I 
desta portaria gozo de licença-prêmio compulsória, 
a partir de maio de 2020. Após o 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 concedidos com 
base nesta lei, de acordo com o paragrafo 2º do art. 
6º.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D A  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE MAIO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 
CONTRATO N° 0108/2016 - EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – 
PTTS NO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL 
CARDEAIS E ANDORINHAS INTEGRANTES DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA 3A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representada pela 
Secretária da Habitação, Sra. VIVIAN ANGELIM 
FERREIRA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.  51840430, SSP-BA, inscrita no CPF 
sob o n° 683.760.305-15, doravante denominada 
CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional de Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0108/2016, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional de Construção Civil – INCC-M, previsto 
no instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 01/03/2018 a 01/03/2019 em 4,11% 
(quatro inteiros e onze centésimos por cento), conforme 
variação do índice INCC, previsto em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0108/2016, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 03 de agosto de 2020.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA DA HABITAÇÃO

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE 

D

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

 TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO N°0048/2020 FIRMADO 
ENTRE O MUNICIPIO DE CAMACARI E A EMPRESA 
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI ME. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade realinhar os preços 
praticados no lote 02 SERINGA DE 1ML CC 
DESCARTÁVEL, PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DO 
REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico- financeiro no item 
supracitado, altera-se o valor do lote 02- SERINGA DE 1 
ML CC DESCARTÁVEL, PARA APLICAÇÃO DE 
INSULINA´´, de R$ 0,237 para R$ 0,304. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
plenamente em  vigor as demais clausulas e disposições 
do contrato originário e posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 11 de setembro de 2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT. MUNICIPIO EMPRESA MEDICAL 
FARMA COMERCIO EIRELI ME. CONTRATADA

PREÇOS N°0193/2020, FIRMADA 
ENTRE O MUNICIPIO DE CAMACARI/BA E A 
EMPRESA EBL ELETRONICOS LTDA. DO OBJETO: 
Este instrumento tem por finalidade rescindir a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°0193/2020, tendo seus 
efeitos contados a partir de 21 de setembro de 2020, 
estando as partes, portanto, desobrigadas em relação as 
obrigações constituídas no dito instrumento contratual a 
partir desta data. DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES: Por forca desta rescisão, O município e 
a contratada somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados ate a 
data da rescisão contratual, declarando -se, doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido.  A INEXISTENCIA DE PENALIDADES:  O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam  ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 18 de setembro de 2020. 
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICIPIO EBL 
ELETRONICOS LTDA. CONTRATADA. 
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0249/2015 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
CAMACARI E A AEMPRESA EXECULTIVA COMERCIO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA. 

CONTRATADA

DO OBJETO: Este Termo aditivo tem por finalidade 
alterar a cláusula quinta ( DOIS PRAZOS) do contrato 
n°0249/2015, firmado originalmente firmado em 03 de 
setembro de 2015, conforme objeto retro citado. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do pacto 
ora aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
no valor global de R$ 258.411,76 (duzentos e cinquenta e 
oito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e seis 
centavos), sendo R$: 198.411,76 (cento e noventa e oito 
mil, quatrocentos e onze reais e setenta e seis centavos) 
para prestação de serviço e de R$ 60.000,00(sessenta mil 
reais) para peças, conforme quarto termo aditivo ao 
contrato n°0249/2015, o qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na cláusula anterior, renunciando a 
parte qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais clausulas e 
disposições do contrato originário não modificas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 31 de 
agosto de 2020.  ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA 
.MUNICIPIO. 

AVISO DE ABERTURA

 
PREGÃO N.º 0157/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de sonda uretral e coletora para amostra 
biológica, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 08/10/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 09/10/2020, às 08h30min; 
Disputa: 09/10/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – 
Pregoeira.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 
0005/2020 – COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMADA 
PÚBLICA N.º 0005/2020 – COMPEL, para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
(Achocolatado em pó, café torrado, flocão de milho não 
transgênico e feijão), destinados à alimentação escolar 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
município de Camaçari-BA, disponibilizado no sítio do 

P o r t a l  d e  C o m p r a s  d e  C a m a ç a r i  

(www.compras.camacari.ba.gov.br). Período para 
entrega e recebimento dos envelopes contendo os 
documentos da Chamada Pública: 09h00min do dia 
29/09/2020 até às 14h00min do dia 23/10/2020. Data de 
abertura dos envelopes: 27/10/2020 às 09h00min. Local: 
Na Diretoria de Compras - DICOMP da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Avenida Francisco 
Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  

compelpmc@gmail.com. Ana Carla Costa Paim – 
Presidente em Exercício da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL. Camaçari, 28 de 
setembro de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO 004/2019

 
O Secretario de Saúde do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento de nº 004/2019, cujo objeto é 
Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de 
serviços de saúde no Município de Camaçari, com base 
nas necessidades complementares da rede pública e nos 
preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais 
do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 
de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, de acordo com as condições estabelecidas no 
anexo I, à requerente CLINICA CLISMA EIRELI, com 
valor anual estimado R$ 1.978.929,60 (Hum milhão 
novecentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) TABELA SUS 
UNIFICADA e R$ 4.353.919,20 (quatro milhões 
trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
dezenove reais e vinte centavos) TABELA 
MUNICIPAL, perfazendo um valor global de R$ 
6.332.848,80 (seis milhões trezentos e trina e dois mil 
oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). 
Data da Homologação: 25 de setembro de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – SECRETARIO DE 
SAÚDE.

  

EXTRATO DO CONTRATO 0446/2020

CONTRATO N.º 0446/2020. CONTRATADA: 
 Credenciamento de nº 004/2019, 

COMPEL, OBJETO: 

 
CLINICA 

CLISMA EIRELI.
prestação de serviços de saúde no 

Município de Camaçari, com base nas necessidades 
complementares da rede pública e nos preços fixados 
pela Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
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2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I com 
valor R$ 1.978.929,60 (Hum milhão 
novecentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos) TABELA SUS 
UNIFICADA e R$ 4.353.919,20 (quatro milhões 
trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
dezenove reais e vinte centavos) TABELA 
MUNICIPAL, perfazendo um valor global de R$ 
6.332.848,80 (seis milhões trezentos e trina e dois mil 
oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)

SECRETARIO DE SAÚDE

, 
anual estimado 

. 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4023; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 
6102000. DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 
2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 

.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

DESPACHO

Vistos, etc...

O processo em questão se refere ao Pregão Presencial N° 
003/2020, cujo objeto é o Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de locação, instalação, manutenção, 
deslocamento e suporte de até 10 (dez) equipamentos 
denominados PMV'S - Painéis de Mensagens Variáveis 
Móveis, para atender às necessidades da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital.

A sessão de licitação aberta em 14.09.2020, foi suspensa 
para apresentação e análise das amostras requeridas no 
edital.

Ocorre que, da análise do Parecer Técnico emitido pela 
Diretoria Técnica de Trânsito - DTT e Diretoria Técnica de 
Transporte - DTP, a amostra apresentada foiaprovada por 
estar em acordo com o edital. 

Por tais razões, a Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público-STT, através do seu Pregoeiro, torna público que foi 
aprovada a amostra apresentada pela licitante, razão pela 
qual declara VENCEDORA a empresa SHEMPO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica declara VENCEDORA a empresa 
SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Desde já, ficam notificadas as empresas participantes do 
certame, para que, caso queiram, recorram contra o 
resultado final, nos termos da Lei Federal 10.520/2002.

Os autos estão disponíveis para consulta na sala de 
licitações da STT – Superintendência de Transito e 
Transporte de Camaçari.

Camaçari, 24 de Setembro de 2020.

Hertz Barreto Rezende Seabra 
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

DESPACHO

Vistos, etc...

O processo em questão se refere ao Pregão Presencial 
N° 005/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para 
Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de sinalização viária, compreendendo o 
fornecimento, implantação e manutenção, a serem 
executados por um período de 24 (vinte e quatro) meses, 
abrangendo a SEDE/COSTA do município de Camaçari, 
atendendo as especificações técnicas e quantitativo 
constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável do 
Edital, a fim de atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – 
STT.

A sessão de licitação aberta em 21.09.2020, foi suspensa 
para análise dos documentos de Habilitação da empresa 
c lass i f i cada  em segundo  luga r,  SINALES 
SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA,conforme 
edital.

Ocorre que, da análise do Parecer Técnico emitido pelo 
Gerente de Planejamento e Engenharia de Trânsito – 
GEREN, os documentos de aptidão técnica foram 
suficientes por estarem em acordo com o edital. 

Por tais razões, a Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público-STT, através do seu Pregoeiro, torna 
público que foram cumpridos todos os requisitos exigidos 
em Edital, razão pela qual CLASSIFICA a empresa 
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica CLASSIFICADA a empresa 
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.

Desde já, f icanotif icada a empresaSINALES 
S INALIZAÇÃO ESPÍR ITO SANTO LTDA , a  
apresentaras amostras conforme especificações do 
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edital e seus anexos no prazo a seguir determinado: 
entrega das amostras até o dia 09 de Outubro de 2020 – 
Avaliação se dará no dia 13 de Outubro de 2020 as 09:00 
no pátio desta Superintendência.

Fica ainda notificada as empresasparticipantes,para, 
caso queiram, compareçam para acompanhamento da 
análise das amostras.

Os autos estão disponíveis para consulta na sala de 
licitações da STT – Superintendência de Transito e 
Transporte de Camaçari.

Camaçari, 25 de Setembro de 2020.

Hertz Barreto Rezende Seabra 
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº 
807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para Contratação de empresa especializada 
em locação de veículos tipo guincho, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital; Data entrega envelopes: 
09/10/2020, às 09:00Hs, sala reunião da STT. Edital 
gratuitamente na sede da STT, Av. Jorge Amado - 
Loteamento Espaço Alpha, s/n. Jardim Limoeiro, 
Camaçari – BA e/ou Portal de Compras do Município. 
Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 3454-1822, 
horário: 08h às 12h e 14h às 17h. 

Camaçari–BA, 24/09/2020. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro

. 
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