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DECRETO Nº7425/2020
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Regulamenta o art. 102, § 2º, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT,  in t roduz ido  pe la  Emenda  
Constitucional nº 94/2016 e renumerado 
pela Emenda Constitucional nº 99/2017, 
especificamente para dispor sobre a 
destinação, no bojo do Regime Especial de 
Pagamento de Precatórios, dos recursos 
remanescentes para pagamento mediante 
acordos diretos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o dever de os Entes Federativos 
quitarem o pagamento de seus precatórios em mora, até 
31 de dezembro de 2024, na forma do art. 101 do ADCT;

CONSIDERANDO que o ADCT, em seu artigo 102 do 
ADCT, determinou que pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) dos recursos que forem destinados ao pagamento 
dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento 
segundo a ordem cronológica de apresentação, 
respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, 
nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à 
deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição 
Federal, sobre todos os demais créditos de todos os 
anos.

CONSIDERANDO que o §1º do artigo 102 do ADCT 
facultou, por opção do Ente Federativo a destinação dos 
recursos remanescentes para o pagamento de acordos 
diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de 
Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por 
cento) do valor do crédito atualizado, desde que em 
relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e 
que sejam observados os requisitos definidos na 
regulamentação editada pelo ente federado;

CONSIDERANDO o conjunto de competências 
atribuídas à Procuradoria-Geral do Município pela Lei 
Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016; e

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade de 
incentivar a realização de acordos com credores de 
precatórios, bem como a necessidade de regulamentar 
os procedimentos a serem adotados para a destinação 
dos recursos remanescentes ao pagamento de 
precatórios via acordos diretos,

DECRETO Nº 7423/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, 
embasado no processo de Aposentadoria nº 
00053.07.10.390.2020. 

RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 17 de novembro de 2020, 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 servidora 
DINORÁ SANTOS PIRES, matrícula 8017, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor I, 40H, 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$ 
5.827,03 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais 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 posteriores, possuindo paridade com o 
servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12/11/2020, data 
do ato Aposentador, publicado no Diário Oficial do 
Município nº1541.

Camaçari-BA, 17 de novembro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETOS



DECRETA:

Art. 1º Serão destinados à quitação de precatórios, 
mediante acordos diretos firmados perante os Juízos 
Auxiliares de Conciliação de Precatórios, 50% (cinquenta 
por cento) dos recursos depositados para pagamento de 
precatórios, nos termos dos artigos 101 c/c 102, ambos 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 
ADCT.
Parágrafo único. Havendo interesse público e 
preservada a impessoalidade, o Município de Camaçari 
poderá reduzir, episódica e excepcionalmente, o 
percentual  previsto no caput  deste ar t igo,  
redirecionando-o para pagamento segundo a ordem 
cronológica de apresentação (artigo 102, caput, do 
ADCT).

Art. 2º Para a celebração dos acordos diretos referidos 
no artigo 1º, o percentual de deságio proposto pelo 
Município de Camaçari será fixo e único, equivalente a 
40% (quarenta por cento) do crédito atualizado na data 
da celebração do acordo, conforme o disposto no § 1º do 
artigo 102 do ADCT.

Art. 3º Nos termos instituídos pelo artigo 3º, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, compete 
privativamente à Procuradoria-Geral do Município, por 
intermédio dos Procuradores Municipais investidos no 
cargo, representar o Município de Camaçari na 
celebração dos acordos aqui regulamentados.

Art. 4º Este Decreto entrara ́ em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 74/2020
DE 19 DE NOVEMBRO 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 à 
avaliação 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 19 DE 
NOVEMBRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Administração
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ERRATA - EDITAL DE SELEÇÃO Nº 
002/2020 Prêmio de Linguagens Culturais 
Diversas Processo Nº

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 
de Cultura - CEASC, torna público a Resposta aos 
Recursos do Edital 002/2020 para premiação de 
propostas de atividades artísticas e culturais nas 
linguagens previstas na Lei do Fundo Municipal de 
Cultura (com exceção de Patrimônio Material e 
Imaterial).
Os recursos foram apresentados no de período 11 à 17 
de novembro de 2020,  a t ravés do e-mai l  
contatoceasc@gmail.com, conforme prevê o item 3.7 do 
Edital. Todos os proponentes listados abaixo, 
apresentaram recurso tempestivamente, sendo passivo 
assim, a sua admissão. A Comissão realizou a 
apreciação dos mesmo, tendo como resultado a tabela 
abaixo:

Camaçari, 19 de Novembro de 2020

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

 00526.36.07.611.2020

ERRATA - EDITAL DE SELEÇÃO Nº 
003/2020 Prêmio Patrimônio Cultural

Processo Nº 00527.36.07.611.2020

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 
de Cultura - CEASC, torna público a Resposta aos 
Recursos do Edital 003/2020 para premiação de 
propostas culturais nas áreas de Patrimônio Cultural 
(material e imaterial). 
Os recursos foram apresentados no período de 11 à 17 de 
n o v e m b r o  d e  2 0 2 0 ,  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
contatoceasc@gmail.com, conforme prevê o item 3.7 do 
Edital. Todos os proponentes listados abaixo, 
apresentaram recurso tempestivamente, sendo passivo 
assim, a sua admissão. A Comissão realizou a apreciação 
dos mesmo, tendo como resultado a tabela abaixo:

Camaçari, 19 de Novembro de 2020

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0389/2020. 
CONTRATANTE:  MUNIC ÍP IO  DE CAMAÇARI .  
CONTRATADA:  COMERCIAL DE PNEUS SÃO THOMAZ 
LTDA.   DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula TERCEIRA do Contrato nº 0389/2020 , Que 
tem por objeto a contração de empresa  especializada para a 
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
mecânica, elétrica, hidráulica e suprimento de peças, para os 
veículos automotores que compõem a frota de veículos da 
prefeitura camaçari-BA. DO VALOR: O  valor global do 
referido contrato é de R$ 829.011.15 ( oitocentos e vinte e 
nove mil , onze reais e quinze centavos) e por forca do 
acréscimo de 0,88524% que representa a importância de R$ 
7.338, 73( Sete mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e 
três centavos), após a assinatura do presente instrumento 
passará a ser de R$: 836.349,88 (oitocentos e trinta e seis mil, 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavaos), 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da Ação: 2013, Natureza da Despesa:33903900, 
Fonte: 0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais clausulas e 
disposições do contrato originário e seus(S) aditivos(s), não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari, 11 de novembro de 2020. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA. MUNICÍPIO. COMERCIAL DE PNEUS SÃO 
TOMAZ LTDA. CONTRATADA.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretária do Desenvolvimento Social e Cidadania 
do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0212/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

Objeto: Registro de preços para aquisição de espaçador, 
para atender as Unidades de Saúde do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento: 02/12/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 03/12/2020, às 08h00min; 
Disputa: 03/12/2020, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação sob o n.º:  846022. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

homologa o PREGÃO N.º 194/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para serviços de transporte e logística 
na distribuição das Cestas de Natal e Frangos 
Congelados a serem distribuídos aos beneficiários do 
Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz 
acompanhados pelos CRAS, CREAS, Centro POP, 
CAM, Casa da Criança e CONVIVER através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES do município de Camaçari/BA, a licitante 
SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 
VEICULOS EIRELI para o Lote 01 com valor global de 
R$ 203.400,00 (duzentos e três mil quatrocentos 
reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2020. 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0475/2020. SOUZA TRANSPORTES 
E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI, PREGÃO N.º 
194/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para serviços 
de transporte e logística na distribuição das Cestas de 
Natal e Frangos Congelados a serem distribuídos aos 
beneficiários do Bolsa Família, Bolsa Social e 
Adolescente Aprendiz acompanhados pelos CRAS, 
CREAS, Centro POP, CAM, Casa da Criança e 
CONVIVER através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES do município de 
Camaçari/BA, com valor global de R$ 203.400,00 
(duzentos e três mil quatrocentos reais), para o Lote 
01. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 4045; 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 0100.000. 
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020. ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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