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Aposentadoria nº 00292.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
§ 1°, inciso III, alínea “a” do Artigo 40 da Constituição 
Federal de 1988 combinado com o artigo 1º da Lei 
Federal 10.887/04 e de acordo com o disposto nos 
artigos 18 e 45 da Lei Municipal nº 997/2009 e suas 
alterações posteriores a servidora ROSI ELAINE SILVA 
ALCANTARA DE OLIVEIRA, matrícula 60416, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro 30H, 
classe 4, nível II, referência D, lotada na Secretaria de 
Saúde – SESAU, com proventos integrais calculados 
com base no último salário de contribuição.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
4.607,44 (quatro mil, seiscentos e sete reais e quarenta e 
quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

DECRETO Nº 7399/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00190.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, à 

 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7397/2020

legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00024.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com 

 a 
servidora MARILUZA BRAGA DA SILVA DOS SANTOS, 
matrícula 7676, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor II 40H, classe 4, nível II, referência F, lotada 
na Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.409,73 (seis mil, quatrocentos e nove reais e setenta e 
três centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

DECRETO Nº 7398/2020

legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

DECRETOS



servidora LINDACIR DE SOUZA, matrícula 8098, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I, 
Classe 4, Nível I, Referência F, lotada na Secretaria de 
Educação - SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, possuindo paridade com o 
servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7400/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00016.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores, ao 
servidor MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula 
286, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Técnico 30h, classe 3, nível I, referência I, lotado na 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, 
com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
4.846,22 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 
vinte e dois centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

6.711,84 (seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e 
quatro centavos

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7401/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00007.07.10.390.2020

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009, e suas alterações posteriores, ao 
servidor JOSÉ DAVI DAMIÃO, matrícula 3148, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Agente de Suporte 
Administrativo 30h, classe 1, nível I, referência H, lotado 
na Secretaria de Educação - SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
2.582,74 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
setenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7402/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00284.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da 
Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores, ao 
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servidor PAULO CEZAR GOMES DA SILVA, matrícula 
1981, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Contador 30h, classe 4, nível I, referência G, lotado na 
Secretaria de Administração – SECAD, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
17.765,09 (dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco 
reais e nove centavos), devendo ser limitadoao teto 
remuneratório do Prefeito em cumprimento ao Art. 37, XI 
da CF/1988.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 06 de outubro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7404/2020

legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00301.07.10.371.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 
“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 
combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 
acordo com o disposto nos artigos 19 e 45 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores a 
servidora ANA MARIA VIEIRA COUTINHO, matrícula 
9131, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Merendeira 40H, classe 1, nível I, referência E, lotado na 
Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), constituído 
do valor de R$ 640,58 (seiscentos e quarenta reais e 
cinquenta e oito centavos) correspondente a 51% 
(cinquenta e um por cento) da média dos salários de 
contribuições até o mês de agosto de 2020, acrescido da 
complementação do salário mínimo no valor de R$ 
404,42 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 

valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 07 de outubro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7405/2020

legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria nº 00003.07.10.371.2018.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea “b” 
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 combinado 
com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de acordo com 
o disposto nos artigos 19 e 45 da Lei Municipal nº 
997/2009 e suas alterações posteriores à servidora 
MARIA DAS GRAÇAS LOPES FRANCO, matrícula 
8498, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Enfermeiro 30H, classe 4, nível II, referência E, lotada na 
Secretaria de Saúde – SESAU, com proventos 
proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
4.238,88 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e 
oitenta e oito centavos), equivalente a 81% (oitenta e um 
por cento) do último salário de contribuição do mês de 
setembro de 2020, conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 07 de outubro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
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PORTARIA Nº 61/2020
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 

necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

PORTARIA Nº 64/2020
DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE OUTUBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 013/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem 
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto 
Borges, através do Mandado de Segurança, processo 
nº 0500163-58.2018.8.05.0039 convoca o(a) candidato 
(a) para o cargo de: TÉCNICO EM ENFERMAGEM para 
comparecer  Rua Francisco Drummond s/n Centro 
Administrativo – Centro  (1º andar SECAD/GESEL – 
Prédio Azul) no período de 20 a 22/10/2020 às 12h00 e 
das 13h30min às 15h00, para apresentação dos 
seguintes documentos em originais e cópias: Diploma 
(para cargos nível superior), Certif icado de 
Especialização (quando o cargo exigir conforme Edital de 
abertura), Residência Médica (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura), Carteira do Conselho 
Regional respectivo ou no órgão que regulamenta o 
exercício da profissão, histórico e certificado de 
conclusão do curso referente à escolaridade mínima 
exigida para a função com pré-requisito/escolaridade de 
nível fundamental, médio, técnico ou superior, expedida 
por Instituição de ensino autorizada por Secretaria da 
Educação ou reconhecida pelo Ministério da Educação – 
MEC, e devidamente registrado, título de eleitor (frente e 
verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - carteira 
profissional (págs. da foto e o verso), comprovante de 
residência com CEP atualizado, PIS/PASEP, certidão de 
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de 
nascimento, casamento ou divórcio, certificado de 
reservista (sexo masculino), carteira de identidade (RG), 
CPF, certidão de antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 

recente, Consulta Qualificação Cadastral (e-social)  e 
uma foto 3 x 4 recente. 

ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da co+nsulta, esta 
dever ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 26/10 A 20/11/2020
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA 
JUNTA MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA 
PESTANA FROES S/N (CASA DO TRABALHO)-
CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307, 
APÓS ETAPA DE  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Os candidatos convocados deverão as suas 
expensas apresentar os exames médicos 
admissionais conforme Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2013 no período 
estabelecido, sob pena de eliminação do certame 
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4 
do edital de Abertura.

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal 
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres 
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os 
candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina.

CONVOCADOS:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº.             Nome    Insc.      Clas. 
01GILTACIRA SOUZA DOS SANTOS 964088      73ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não 
comparecer no período acima mencionado, 
automaticamente será ELIMINADO do certame – 
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do 
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Pr/feitura Municipal de Camaçari e na internet no site – 
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www.camacari.ba.gov.br a partir de 13/10/2020

Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de 
inscrição dos candidatos e outros dados, serão 
devidamente retificados no momento da nomeação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 13 OUTUBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2020
DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

“ D i s c i p l i n a  o s  p r o c e d i m e n t o s  
administrativos relativos à movimentação 
de servidores na Secretaria de Saúde – 
SESAU.”

Disciplina os procedimentos administrativos 
relativos à movimentação de servidores para 
unidades de saúde e setores dentro da própria 
diretoria.

Art. 1º. As Diretorias dos Departamentos e Distritos 
Sanitários através do setor de Recursos Humanos - 
RH, responsáveis pelos seus respectivos servidores, 
seguirão as seguintes etapas:

Parágrafo 1º. Convocará o servidor para expor a 
necessidade da movimentação, preencherá e colherá 
as devidas assinaturas (diretoria solicitante, diretoria 
cedente e servidor) no formulário de movimentação 
(Anexo I), e desde já informar ao mesmo que só poderá 
iniciar as atividades na nova unidade de saúde/setor 
após a publicação da portaria de remoção.

Parágrafo. 2º. Encaminhará à Coordenação de 
RH/SESAU o formulário e a declaração de adicional de 
insalubridade, caso o servidor já receba o adicional, e 
esta por sua vez solicitará autorização do Secretário de 
Saúde.

Parágrafo. 3º. Se autorizado pelo Secretário de Saúde 
a Coordenação de RH/SESAU encaminhará a minuta 
da portaria para a Assessoria Jurídica para análise e 
publicação.

Parágrafo. 4º. Após a publicação à Coordenação de 
RH/SESAU encaminhará a cópia da portaria para que 
a diretoria do departamento ou ao Setor de RH do 
Distrito formalize o remoção do servidor para nova 
unidade de saúde/setor de trabalho.

Parágrafo. 5º. A Diretoria de departamento ou o Setor 
de RH do Distrito comunicará a efetivação da remoção 
à Coordenação de RH/SESAU e esta encaminhará 
cópia da publicação da portaria e formulário de 
declaração de insalubridade para a Junta Médica 
Oficial do Município para emissão de novo laudo 
técnico e  Coordenação Central de Gestão de Pessoas 
da Secretária da Administração para atualização no 
Sistema de Gestão de Pessoas.

Parágrafo. 6º. A Coordenação de RH/SESAU 
encaminhará cópia da portaria publicada para a 
Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS 
para atualização do CNES.

Parágrafo. 7º. Não sendo autorizado pelo Secretário 
de Saúde, a Coordenação de RH/SESAU informará 
através de CI ou email institucional à Diretoria de 
departamento ou ao RH do Distrito, e este comunicará 
ao servidor, imediatamente.

Movimentação de servidores para unidades de 
saúde e setores de uma diretoria para outra.
Art. 2º. A Diretoria de Departamento e Distritos 
Sanitários através do setor de RH, responsáveis pelos 
seus respectivos servidores, seguirão as seguintes 
etapas:

Parágrafo 1º. Convocará o servidor para expor a 
necessidade da movimentação, preencherá e colherá 
as devidas assinaturas (Diretoria solicitante, Diretoria 
cedente e servidor) no formulário de movimentação 
(Anexo I), e desde já informar ao mesmo que só poderá 
iniciar as atividades na nova unidade de saúde/setor 
após a publicação da portaria de remoção.

Parágrafo 2º. Encaminhará à Coordenação de 
RH/SESAU o formulário e a declaração de adicional de 
insalubridade, caso o servidor já receba o adicional, e 
esta por sua vez solicitará autorização do Secretário 
de Saúde.

Parágrafo 3º. Se autorizado pelo Secretário de Saúde 
a Coordenação de RH/SESAU encaminhará a minuta 
da portaria para a Assessoria Jurídica para análise e 
publicação.

Parágrafo 4º. Após a publicação à Coordenação de 
RH/SESAU solicitará que à Diretoria de departamento 
ou Setor de RH do Distrito encaminhe o servidor a 
Coordenação de RH/SESAU para formalização da 
remoção.
 
Parágrafo 5º. Formalizado a remoção, a Coordenação 
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de RH/SESAU encaminhará cópia da publicação da 
portaria e formulário de declaração de insalubridade 
para a Junta Médica Oficial do Município para emissão 
de novo laudo técnico e à Coordenação Central de 
Gestão de Pessoas da Secretária da Administração 
para atualização no Sistema de Gestão de Pessoas.

Parágrafo 6º. A Coordenação de RH/SESAU 
encaminhará cópia da portaria publicada para a 
Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação do SUS 
para atualização do CNES.

Parágrafo 7º. Não sendo autorizado pelo Secretário de 
Saúde, a Coordenação de RH/SESAU informará 
através de CI ou email institucional à Diretoria de 
departamento ou ao RH do Distrito e este comunicará 
ao servidor , imediatamente.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
307/2020. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE CAMACARI  E  A EMPRESA GRADUS 
CONSTRUTORA LTDA .  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula TERCEIRA  
do contrato n°307/2019; DO ACRÉSCIMO: Tendo em 
vista a necessidade de acréscimos, na forma da planilha 
anexa, fica através do presente  Termo aditivo acrescido 
o valor um acréscimo de R$ 679.272,01(seiscentos e 
setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e um 
centavo), correspondente a 24,90%(vinte e quatro 
virgula noventa por cento) do valor do contrato. DA 
SUPRESSÃO : Tendo em vista a necessidade da 
alteração para supressão, na forma da planilha anexa, o 
instrumento original sofrera uma redução que se perfaz 
no valor de R$62.976,50( Sessenta e dois mil, 
novecentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos) 
correspondente a  2,31% ( dois virgula trinta e um por 
cento) do valor do contrato. DO VALOR  GLOBAL: Em 
virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica também alterada a clausula terceira do 
contrato acima descrito, de modo que o valor global do 
contrato passará a ser na ordem de R$ 3.334.294,20(três 
milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
noventa e quatro reais e vinte centavos). DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário 
e aditivo não modificadas por este instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. as quais 
não foram modificadas por este instrumento.  DA 
ASSINATURA: Camaçari, 07 de Outubro de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
EMPRESA GRADUS CONSTRUTORA LTDA .  
CONTRATADA. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0171/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de 
ambulâncias tipo A, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município, como parte das ações 
de combate a Pandemia de COVID-19. Acolhimento: 
21/10/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
21/10/2020, às 10h00min; Disputa: 21/10/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º:  840002. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca 
Senra – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretaria da Administração - SECAD, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 116/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preços para aquisição de material de expediente 
consumo (suporte fixo para copos descartáveis / 
porta papel toalha), para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: ELLO ATACADÃO DE 
PRODUTOS LTDA; VALOR GLOBAL: 44.887,40 
(quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete 
reais e quarenta centavos); LOTE 02: PROMITENTE 
FORNECEDOR: ADRIANO DOS SANTOS ROSARIO; 
VALOR GLOBAL: 65.977,20 (Sessenta e cinco mil 
novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA.

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0530/2020 – 
PREGÃO Nº 116/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
de expediente consumo (suporte fixo para copos 
descartáveis / porta papel toalha), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA; VALOR 
GLOBAL: 44.887,40 (Quarenta e quatro mil oitocentos 
e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme 
descrito abaixo:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0531/2020 – 
PREGÃO Nº 116/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

ADRIANO DOS SANTOS ROSARIO; VALOR 
GLOBAL:  (Sessenta e cinco mil 
novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
172/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

Objeto: 

Registro de preços para aquisição de material 
de expediente consumo (suporte fixo para copos 
descartáveis / porta papel toalha), para futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

65.977,20

 – Administração – 
SECAD

Registro de Preços para Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
gerenciamento, implementação e administração de 
crédito alimentação, com o fornecimento de vale em 
cartão eletrônico e/ou impresso em papel (vale 

 

merenda escolar e vale cesta social), para serem 
distribuídos entre os estudantes da rede publica 
municipal de ensino cadastrados na Secretária da 
Educação, bem como aos beneficiários cadastrados pelo 
serviço social da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania do Município de Camaçari, nos Programas: 
Bolsa Família; Beneficio da Prestação Continuada; 
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); 
CONVIVER (Centro de Convivência da Pessoa Idosa); 
Casa da Criança; CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social); Centro POP 
(Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua), e; CRAM (Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher). Acolhimento: 21/10/2020 a 
partir das 08h00min; Abertura: 22/10/2020, às 
09h00min; Disputa: 22/10/2020, às 10h00min. (Horário 

Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6717 – Aline 
Oliveira da Silva Almeida – Pregoeira da COMPEL.

 
RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

CREDENCIAMENTO 004/2019

                                                       
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa a retificação da publicação do valor global do 
HOMOLOGO DO CREDENCIAMENTO 004/2019, 
veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 1510 de 
25/09/2020. 

 
Onde se lê:  Valor anual estimado Tabela Municipal de 
R$ 137.016,00 (cento e trinta e sete mil, e dezesseis 
reais) e Tabela Nacional R$ 1.772.697,60 (um milhão 
setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa 
e sete reais e sessenta centavos), perfazendo valor 
total de R$ 1.909.713,60 (um milhão novecentos e 
nove mil setecentos e treze reais e sessenta 
centavos). 

 
Leia-se:  Valor anual estimado Tabela Municipal de R$ 
100.788,00 (sem mil setecentos e oitenta e oito reais) 
e Tabela SUS Unificada R$ 1.815.105,60 (hum milhão 
oitocentos e quinze mil cento e cinco reais e sessenta 
centavos), perfazendo valor total de R$ 1.915.893,60 
(um milhão novecentos e quinze mil, oitocentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos.

  

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 
Nº 0445/2020

 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa a retificação do valor global do CONTRATO Nº 
0445/2020, veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 
1510 de 25/09/2020. 

 
Onde se lê:  Valor anual estimado Tabela Municipal de 
R$ 137.016,00 (cento e trinta e sete mil, e dezesseis 
reais) e Tabela Nacional R$ 1.772.697,60 (um milhão 
setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa 
e sete reais e sessenta centavos), perfazendo valor 
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total de R$ 1.909.713,60 (um milhão novecentos e 
nove mil setecentos e treze reais e sessenta 
centavos). 

 
Leia-se:  Valor anual estimado Tabela Municipal de R$ 
100.788,00 (sem mil setecentos e oitenta e oito reais) 
e Tabela SUS Unificada R$ 1.815.105,60 (hum milhão 
oitocentos e quinze mil cento e cinco reais e sessenta 
centavos), perfazendo valor total de R$ 1.915.893,60 
(um milhão novecentos e quinze mil, oitocentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos. 

PREGÃO N.º 0173/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA 

Objeto: Registro de preço para aquisição de abaixador 
de língua, agulha hipodérmica, especulo vaginal, fixador 
estéril de cateter, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 26/10/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 27/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
27/10/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 840245. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

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.

O Despacho feito em 25.09.20, solicitou da empresa 
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA a 
apresentação das amostras requeridas no edital.

Ocorre que, da análise do Parecer de Análise das Amostras 
emitido pela Gerencia de Planejamento e Engenharia - 
GEREN, as amostras apresentadas foram aprovadas 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 aprovadas as amostras apresentadas 
pela licitante, razão pela qual declara VENCEDORA a 
empresa SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO 
LTDA.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica declarada VENCEDORA a empresa 
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO 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, 14 de Outubro de 2020.

____________________________
Hertz Barreto Rezende Seabra 

Pregoeiro
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