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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 15 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI Nº 1661/2021
DE 15 DE ABRIL DE 2021

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO 
DA LEI MUNICIPAL Nº 1317, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2013, NA FORMA QUE INDICA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º - Acrescentam-se os incisos IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII ao art. 57, da Lei 
Municipal nº 1317, de 30 de dezembro de 2013, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 57 – .........................................................

(...)

IX – Conferir e assinar os balanços, balancetes 
mensais e outros documentos de apuração 
contábil-financeira; 

X – Manter o controle dos depósitos, aplicações e 
retiradas bancarias e supervisionar as conciliações 
bancarias;

XI – Executar todas as atividades relativas à 
contabilidade; 

XII – Elaborar os processos de pagamentos e 
efetuar, em conjunto com o Presidente da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores, o pagamento 
das despesas, de acordo com a disponibilidade 
f inanceira e orçamentar ia,  tomando as 
providências cabíveis e necessárias quanto à 
verificação de irregularidades;

XIII - Supervisionar a emissão de notas de 
empenho, emissão de pagamentos efetuados e 
elaborar fluxo de caixa e previsões financeiras; 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI Nº 1660/2021
DE 15 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a criação do Programa de 
Alfabetização e Interação Digital para os 
munícipes da 3ª Idade da Cidade de Camaçari-
BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal de 
Alfabetização Digital para a 3ª Idade, a ser desenvolvido 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e 
a Secretaria de Educação Municipal. 

Parágrafo Único - O programa destina-se ao 
atendimento dos munícipes com idade acima de 60 
(sessenta) anos interessados em aprender a manusear 
computadores, tabletes e ou aparelhos celulares, 
principalmente quanto ao uso das redes sociais e 
programas do Windows, Word, Excel, dentre outros. 

Art. 2º - Serão definidos, junto as secretarias envolvidas, 
os critérios para o cadastramento dos interessados no 
programa de alfabetização e interação digital, tendo 
prioridade os idosos acima dos 70 anos. 

Art. 3º - Fica as Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Social e Cidadania de Educação, 
autorizadas a firmarem convênios que visem cooperação 
técnica ou financeira com entidades de direito público ou 
privado, inclusive faculdades do município. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da publicação desta lei. 

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário. 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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XIV - Promover e supervisionar a elaboração de 
propostas de orçamentos anuais e Manter sistema 
de acompanhamento e controle orçamentário, 
verificando sua correta execução, bem como a 
exatidão e regularidade das contas da Câmara 
Municipal;

XV - Remeter à Prefeitura, na época própria, para 
fins orçamentários, a proposta parcial de despesas 
da Câmara Municipal para o exercício seguinte;

XVI – Validar o empenho prévio das despesas da 
Câmara Municipal;

XVII – Promover o encaminhamento ao setor 
contábil da Prefeitura Municipal, na época própria, 
os balancetes mensais, financeiro e orçamentário, 
para fins de consolidação das contas públicas;

XVIII – Promover o pagamento da folha de salários 
mensal, bem como os encargos financeiros 
correspondentes às rescisões, horas-extras e 
demandas relativas às atividades dos servidores da 
Câmara Municipal, sob a autorização do 
Presidente;

Art. 2º - Revogam-se os incisos XI, XVI, XVII, XVIII, do 
art. 63 da Lei Municipal nº 1317, de 30 de dezembro de 
2013.

Art. 3º - Alteram-se o inciso II e a alínea “a”, do inciso II, do 
art. 76, da Lei Municipal nº 1317, de 30 de dezembro de 
2013, que passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 76 – .........................................................

(...)

II – Supervisor de Manutenção Predial:

a) Supervisor de Manutenção Predial.

Art. 4º Passa o cargo disposto no art. 76, II, alínea “a”, a 
fazer parte da estrutura da Coordenação Administrativa 
da Câmara Municipal de Camaçari, sendo subordinado a 
esta;

Art. 5º - Alteram-se os Anexos II e IV da Lei Municipal nº 
1317, de 30 de dezembro de 2013, que passam a vigorar 
com as redações constantes do Anexo Único, parte 
integrante desta Lei.

Art. 6º - As alterações constantes dos Anexos II e IV, de 
que trata o caput do art. 5º, dizem respeito aos Cargos de 
Diretor Administrativo e Financeiro, de Coordenador 
Financeiro e de Supervisor de Segurança, ficando os 
demais cargos inalterados e mantidos nos Anexos II e IV, 
da Lei Municipal nº 1317, de 30 de dezembro de 2013.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 15 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO DE 24 DE AGOSTO DE 2021

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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;
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SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

Supervisionar as atividades de infraestrutura, envolvendo instalação e manutenção 

predial, Acompanhamento dos procedimentos de trabalho para manutenção corretiva 

e preventiva das dependências do Poder Legislativo. Acompanha o recebimento e a 

inspeção de materiais para manutenção e a qualidade das instalações, exercer 

outras atividades inerentes ao bom funcionamento e manutenção das dependências 

do Poder Legislativo; desenvolve atividades de planejamento de construções, 

compreendendo especificações, utilização de materiais, cronograma, orçamento, 

mão de obra e equipamentos.; supervisiona convênios e contratos, acompanha o 

andamento das obras, observa a qualidade dos serviços, tempo de execução, 

custos, equipamentos e mão de obra; assegura a execução de obras e 

empreendimentos públicos, conservação e manutenção de estradas, de vias e de 

sistemas de drenagem através de ações inerentes a sua especialidade; integra 

equipe multidisciplinar no desenvolvimento dos trabalhos de formulação e 

implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento urbano, controle e ordenamento 

do uso do solo, preservação do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico; 

elabora projetos e cálculo de estruturas, de forma a criar o esquema estrutural, a 

definição de cargas, o cálculo dos esforções e deformações das peças estruturais e 

o detalhamento do projeto para a execução; realiza atividades em topografia, 

conhece a Legislação Ambiental e os procedimentos legais e administrativos 

pertinentes; analisa e emite laudo técnico de estruturas em condições de ruínas ou 

risco; realiza estudos para padronização e normatização de procedimentos 

destinados às atividades de avaliação, perícias e indenizações; participa das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; exerce outras responsabilidades / 

atribuições correlatas. 

 

 

 

 

REQUISITOS 

 

 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos direitos políticos; estar em 

dia com as obrigações militares, se do sexo masculino estar em dia com as 

obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ser graduado em engenharia civil 

DECRETO



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  
01335.11.02.548.2021,

RESOLVE

COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de 
Uauá a servidora LILLIAN CRISTIANE CARDOSO VAZ, 
matricula nº 60887, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
lotada na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, sem ônus para 
o ente cedente, até 31 de dezembro de 2024, nos termos 
do convênio de cooperação técnica, a partir de 01 de 
setembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE AGOSTO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 774/2021
 DE 27 DE AGOSTO 2021

                                                          
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 05873/2015.

RESOLVE

RETIFICAR a  portaria  n° 002/2016 de 04 de janeiro de 
2016, publicado no DOM n°651 de 19 a 25 de dezembro 
de 2015 o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor 
(a) BALBINA DE JESUS GROBA, matricula 7313, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
ODONTÓLOGA, lotado (a) na Secretaria da Saúde -  
SESAU, pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 

17/05/2010 a 16/05/2015 leia-se 17/05/2010 a 
17/11/2015, a partir de 04 de janeiro de 2016.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE AGOSTO 
DE 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA               

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

 PORTARIA Nº 821/2021
 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3578/2018,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) MARIA LUISA ROCHA 

VIANA, matricula 9096, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Merendeira, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 21/03/2015 a 05/05/2020, com data 

retroativa a de  01 de Outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº 102/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

Retifica informação constante na tabela da 
portaria nº 97/2021 de 03 de Setembro de 2021 
que dispôs sobre a Estabilidade de Servidores 
Públicos Municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

O SECRETARIO 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 a necessidade de correção do nome 
da Servidora, constante na tabela da Portaria nº 97/2021 
de 03 de setembro de 2021 que dispôs sobre a 
Estabilidade de Servidores Públicos Municipal 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório, publicada no DOM 
n.º 1744 de 03 de setembro de 2021, página 07;

RESOLVE

Art. 1º – Fica retificado o nome da Servidora abaixo 
relacionada, constante na tabela da Portaria 97/2021 de 
03 de setembro de 2021, publicada no DOM n.º 1744 de 
03 de setembro de 2021, página 07.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

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 da servidora.

Art. 3º - Este Decreto 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  09 DE 

SETEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 103/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

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  09 DE SETEMBRO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 0119/2021
DE 08 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a regulamentação da emissão 
de Declaração de Óbito (DO) no âmbito do 
município de Camaçari e revoga a Portaria 
nº 020/2020.

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

CONSIDERANDO que o município de Camaçari não 
dispõe de Serviço de Verificação de Óbito (SVO), nem de 
referência de SVO definida pela CIB – Comissão 
Intergestores Bipartite;

CONSIDERANDO que de acordo com a resolução CFM 
nº 1.779/2005, art. 2º, I, b, nas localidades sem Serviço 
de Verificação de Óbito, a declaração deverá ser 
fornecida pelos médicos do serviço público de saúde 
mais próximo do local onde ocorreu o óbito; e na 
ausência, por qualquer médico da localidade;

CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 116/2009, 
do Ministério da Saúde, art. 19, II, b, nos óbitos por 
causas naturais, sem assistência médica durante a 
doença que ocasionou a morte: nas localidades sem 
Serviço de Verificação de óbito, a declaração de óbito 
deverá ser fornecida pelos médicos do serviço público de 
saúde mais próximo do local onde ocorreu o óbito e, na 
sua ausência por qualquer médico da localidade. Se a 
causa da morte for desconhecida, poderá registrar 
“causa indeterminada” na parte I do Atestado Médico da 
DO, devendo, entretanto se tiver conhecimento, informar 
doenças preexistentes na Parte II do referido Atestado; e

CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 116/2009, 
do Ministério da Saúde, art. 19 §8º compete à Secretaria 
Municipal de Saúde indicar o médico que emitirá a DO, de 
acordo ao preconizado acima, caso restem dúvidas 
sobre a atribuição, e ainda incentivar o registro Civil de 
Nascimento e de óbito por meio de integração com os 
cartórios e o encaminhamento, orientação e 
sensibilização aos familiares dos nascidos ou falecidos 
sobre a importância deste ato (art. 42 da mesma 
Portaria).

RESOLVE

Art. 1º - Autoriza as Unidades Básicas de Saúde e 
Unidades de Saúde da Família do Município de Camaçari 
que todos os óbitos ocorridos sem assistência médica e 

sem suspeita aparente de violência dentro das áreas de 
cobertura das referidas unidades durante os dias úteis de 
segunda a sexta no horário das 8 às 17h, deverão ser 
atendidos, declarados e estabelecidos pelos 
profissionais médicos das respectivas Unidades de 
Saúde.

Art. 2º - É de obrigação do profissional médico das 
Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da 
Família, a emissão de Declaração de Óbito – DO ocorrido 
dentro da área de cobertura da respectiva Unidade, 
observados para tanto o Art. 19, I “d” e II da Portaria nº 
116/2009, do Ministério da Saúde, no qual é necessária a 
verificação dos registros em prontuários ou fichas 
médicas, quando existirem, bem como acerca do registro 
de doenças preexistentes, quando for possível 
correlacionar estas à causa do óbito.

Art. 3º - A comunicação de óbito ocorrido dentro da área 
de cobertura das Unidades Básicas de Saúde e das 
Unidades de Saúde da Família será feita ao respectivo 
Distrito Sanitário, para que seja providenciado o suporte 
necessário ao médico da Unidade, e este proceda à 
verificação do óbito e possível emissão da Declaração.

Art. 4º - Os óbitos ocorridos fora da área de cobertura das 
Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da 
Família ou de Unidades sem profissional médico ou com 
o mesmo em período de férias deverão ser atendidos, 
declarados e estabelecidos pelo profissional médico da 
Unidade de Saúde mais próxima dentro da Região de 
Saúde e Distrito sanitário, conforme acordado pela 
Atenção Básica.

Art. 5º - Os óbitos ocorridos nos finais de semana, 
feriados e após as 17h de segunda a sexta deverão ser 
atendidos e declarados pelos profissionais médicos do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 
Caso não seja possível realizar hipótese diagnóstica por 
insuficiência de informações, o médico do SAMU deve 
escrever na declaração de óbito “causa da morte 
desconhecida” no lugar da causa, mencionando a 
ausência de sinais externos de violência. Usar a parte II 
do atestado médico para informar patologias anteriores 
referidas pela família e/ou acompanhantes do falecido, 
podendo os diagnósticos estar sinalizados com 
interrogação “(?)”, ou os termos “sic” ou “provável”! 

Art. 6º - Todos os óbitos ocorridos antes da chegada da 
equipe do SAMU, deverão ser declarados pelo 
profissional médico assistente ou médico regulador, se a 
causa for natural.  

Art. 7º - Todos os óbitos ocorridos durante o transporte 
em ambulância, deverão ser declarados pelo profissional 
médico assistente ou médico regulador, se a causa for 
natural. Se a causa for externa, fica a cargo do SAMU a 
constatação de óbito sendo o corpo direcionado para 
Unidade de Emergência mais próxima, para a guarda do 
corpo e orientação aos familiares dos procedimentos 
seguintes.

Art. 8º - Todos os óbitos ocorridos em via pública com 
indícios de caso suspeito de morte violenta, o SAMU 
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deverá acionar a Central de Regulação, que acionará os 
agentes policiais e o Instituto Médico Legal – IML para 
remoção e guarda do corpo, ficando a cargo do SAMU a 
constatação de óbito.

Art. 9º - Os óbitos ocorridos durante assistência nas 
Unidades de Emergência públicas e privadas deverão 
ser declarados pelo profissional médico que assistiu o 
paciente na Unidade ou pelo médico plantonista.

Parágrafo único – Se o paciente chegar às Unidades de 
Emergência e, em seguida, tem parada cardíaca, o 
médico assistente da Unidade deve esgotar todas as 
possibilidades para formular a hipótese diagnóstica, 
inclusive com anamneses e história colhida com 
familiares para o preenchimento da declaração de óbito. 
Caso não seja possível e sem constatação de morte 
violenta, o médico deverá emitir a DO esclarecendo que a 
causa é desconhecida.

Art. 10 - Em caso suspeito de morte violenta, o serviço de 
saúde ou familiares deverão comunicar imediatamente à 
Delegacia de Polícia local.

Art. 11 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 08 DE SETEMBRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EDITAL
1ª EDIÇÃO - MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS EM 

SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, através 
da Secretaria de Saúde, torna público para o 
conhecimento dos interessados a abertura das 
inscrições para a 1ª Edição da Mostra de Boas Práticas 
em Saúde, que serão escolhidas as melhores 
experiências da rede de atenção à saúde que 
contemplem o tema da 9ª Conferência Municipal de 
Saúde “A defesa do Sistema Único de Saúde para 
além da pandemia - SUS para todos”. Em caso de 
dúvidas ou informações complementares, os candidatos 
poderão  se  comun ica r  a t ravés  do  e -ma i l  
sus.boaspraticasemsaude@gmail.com ou através do 
telefone (71) 3454-0159.

1. DO OBJETO 
1.1. Realização da 1ª EDIÇÃO DA MOSTRA DE BOAS 

PRÁTICAS EM SAÚDE homenageará autor e o primeiro 
coautor das três melhores experiências inscritas através 
de vídeos da rede da Secretaria de Saúde do Município 
de Camaçari.

2. DO TEMA 
2.1. A 1ª EDIÇÃO - MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE tem 
como linhas temáticas descritas abaixo e em 
conformidade com o edital da conferência: descrita 
abaixo e em conformidade com o edital da conferência:

1. Saúde com Qualidade ao alcance de todos; 
2. Saúde para Viver Mais; e
3. Gestão da Saúde com Qualidade.

3. DO RECONHECIMENTO
3.1. Será publicada portaria com a designação da 
Comissão avaliadora dos trabalhos a serem realizados 
para as três melhores experiências inscritas através de 
vídeos da rede da Secretaria de Saúde do Município de 
Camaçari.
3.2. As Unidades de Saúde do autor das 03 (três) 
melhores experiências receberão placas de 
reconhecimento da Mostra de Boas Práticas em Saúde.
3.3. Todos os participantes dos trabalhos classificados na 
Etapa 2, Avaliação e seleção, do item 6.2 deste Edital, 
receberão certificados de participação.

4. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. Cada candidato poderá se inscrever apenas com um 
trabalho de acordo com as linhas temáticas.
4.3. O candidato que se inscrever em mais de uma 
categoria será desclassificado em qualquer fase deste 
edital, sendo considerada a primeira inscrição realizada.

5. INSCRIÇÃO:

5.1. As inscrições poderão ser realizadas, conforme 
cronograma do ANEXO I deste Edital.
5.2. Serão realizadas por meio de formulário eletrônico 
de inscrição, devidamente preenchido, conforme ANEXO 
II, com informações sobre título da experiência, autores, 
breve contextualização, objetivos, atividades e 
resultados alcançados e o vídeo de apresentação da 
Experiência de Boas Práticas em Saúde.
5.3 Não serão aceitas inscrições sem apresentação dos 
vídeos. O formulário de inscrição estará disponível na 
“Plataforma Google”, por este motivo, o usuário precisa 
ter conta no Gmail, e podem ser acessados pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNL4gRAP
xtbGTnpHNDbPRblWh-JlWFYWBUlkdyy3WpcRO-
pg/viewform?usp=sf_link
5.4. Documentos necessários para inscrição:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO 
II); e
b) Vídeo em posição de gravação horizontal, tamanho 
máximo de 100MB, resolução mínima de 600 X 315 e 
formato MP4, duração máxima de 3 minutos. 
OBS: ATENÇÃO COM A LUZ DO AMBIENTE E O ÁUDIO 
DURANTE A GRAVAÇÃO! 

6. DAS FASES DA SELEÇÃO
6.1. O processo de seleção será feito em duas etapas, a 
saber: 
6.1.1. Etapa 1: Habilitação documental 
6.1.2. A etapa de habilitação documental consiste na 
verificação do cumprimento das regras gerais deste 
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edital: 
a) Preenchimento de todos os campos da ficha de 
inscrição e anexos com informações válidas; e
b) Envio de toda documentação obrigatória exigida, 
listada no item 5.1 deste edital, de acordo com a 
categoria.
6.1.3. Caso a documentação esteja em desacordo com 
as exigências deste edital, o candidato será 
desclassificado e não será avaliado nas etapas 
seguintes. 
6.1.4. A análise dos documentos será em sessão interna, 
cuja ata será divulgada no portal da Prefeitura de 
C a m a ç a r i ,  n a  a b a  E d i t a i s :  
(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais).
6.1.5. Os recursos deverão ser apresentados 
presencialmente no COGETHS ou por  email: 
sus.boaspraticasemsaude@gmail.com, no período 
previsto no cronograma do ANEXO I, utilizando o modelo 
do ANEXO III. Os mesmos serão analisados pela 
Comissão de Avaliação, a quem caberá a decisão por 
seu deferimento ou indeferimento. 
6 . 1 . 6 .  A p ó s  a  a n á l i s e  e  p u b l i c a ç ã o  d o                    
resultado dos eventuais recursos, será publicada no            
Diário Oficial do Município e no Portal da                        
P re fe i tu ra  de  Camaçar i ,  na  aba  “Ed i ta is ”  
(http://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/editais/) a lista 
com o resultado final da habilitação documental e será 
dado início à etapa de avaliação e seleção.

6.2. Etapa 2: Avaliação e seleção
6.2.1. Como metodologia, os vídeos serão avaliados pela 
Comissão de Avaliação composta por membros das 
Diretorias que compõem a Secretaria da Saúde, pela 
Fundação Estatal em Saúde da Família-SUS e Conselho 
Municipal de Saúde.
6.2.2. Critérios para julgamento das iniciativas:
6.2.2.1 Para avaliação e julgamento, as iniciativas serão 
classificadas em 3 opções:
a) Não classificado: conteúdo com nota abaixo de 08.
b) Classificado: conteúdos que têm consistência, com 
nota acima de 08 e até 11 pontos.
c) Classificado e Recomendado: conteúdo que cumpre 
totalmente os requisitos do edital, obtendo nota máxima 
de 12 pontos. 
6.3.3 Serão utilizados os critérios de avaliação a seguir:

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Caso ocorra um empate no número de pontos, as 

experiências que obtiverem maior pontuação no item C4 
terão ordem de classificação anterior. Ainda havendo 
empate, serão considerados maiores pontos nos itens 
C3, C2, C1, em seqüência.
Caso ainda ocorra empate no número de pontos, um 
terceiro avaliador, representante do Conselho Municipal 
de Saúde, será requisitado para emitir parecer decisivo.
8. DOS IMPEDIMENTOS 
8.1. Só poderão participar deste concurso, servidores da 
Secretaria de Saúde do Município de Camaçari.
9. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 
9.1. Decairá do direito de impugnação dos termos deste 
edital, perante a Prefeitura Municipal de Camaçari, 
aquele que não protocolar na COGETHS até 02 (dois) 
dias úteis antes de expirar o prazo para inscrição, 
apontando os motivos da impugnação.
9.2. A apresentação de impugnação, após o prazo 
estipulado no subitem anterior, não será caracterizada 
como instrumento recursal. Será considerada como 
solicitação de esclarecimento.
9.3. Dos demais atos relacionados com o edital de 
concurso caberão recurso previsto no art. 109 da Lei 
Federal 8.666/93.                                                                 
 8.4. O prazo para interposição de recursos será de 03 
(três) dias corridos, observado o disposto no art. 109 da 
Lei Federal 8.666/93.                
 8.5. O recurso deverá ser protocolado na Coordenação 
da Gestão da Educação, Trabalho e Humanização em 
Saúde (COGETHS) em horário comercial ou por email: 
sus.boaspraticasemsaude@gmail.com, utilizando o 
modelo previsto no ANEXO II, em prazo estabelecido no 
Cronograma deste Edital. 
8.6. Não serão conhecidas as impugnações e os 
recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
8.7 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A Secretaria de Saúde de Camaçari terá plenos 
direitos pelo uso de imagens dos vídeos, podendo ser 
utilizadas gratuitamente em peças institucionais da 
Prefeitura de Camaçari, em um período de 04 anos. 
 9.2. A Secretaria de Saúde – SESAU, não se 
responsabiliza por inscrições não concluídas por motivos 
de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, 
divergência de horário ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 
9.3. Serão selecionadas até 03 três experiências 
classificadas como melhores iniciativas serão 
homenageadas na 9ª Conferência Municipal de Saúde. 
9.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação do 
disposto neste Edital, inclusive em relação ao item 9.2; 
sobre o qual não poderá alegar desconhecimento. 
9.5. Os trabalhos que estiverem fora das especificações 
contidas no Edital não serão considerados na mostra.
9.6. É vedada a divulgação de conteúdos homofóbicos, 
de discriminação racial, de desqualificação da mulher ou 
ainda de apologia ao uso de drogas, bem como a cessão 
do espaço de apresentação nas atividades selecionadas 
por este Edital para divulgação de conteúdos afins, sob 
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pena de aplicação de desclassificação e multa conforme 
disposto na Lei n° 12.573/2012. 
9.7. Considerando o princípio da laicidade do Estado, 
baseado nos art. 5°, inciso IV e art. 19°, incisos I e III, da 
Constituição Federal, é vedada a utilização de canções 
de cunho religioso de caráter proselitista;
9.8. É de responsabilidade dos inscritos a veracidade das 
informações prestadas e a autenticidade dos 
documentos apresentados, respondendo na esfera cível, 
criminal e administrativa caso seja constatada falsidade. 
9.9. As situações que não estiverem reguladas por este 
Edital, bem como pelas demais normas aplicáveis às 
matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de análise da 
comissão de avaliação que terá a prerrogativa de solicitar 
pareceres da Comissão de e Avaliação, observada a 
legislação pertinente. 
9.10. Será de responsabilidade da COGETHS dirimir 
quaisquer dúvidas encaminhadas formalmente, 
disponibilizando no site oficial da Prefeitura comunicado 
de esclarecimento a todos os interessados.
9.11. Fica eleito o foro de Camaçari para dirimir questões 
relativas ao edital com exclusão de qualquer outro.
10. Esse Edital entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 08 DE SETEMBRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO I - CRONOGRAMA

ANEXO II

GOOGLE FORMULÁRIO - FICHA DE INSCRIÇÃO

1. E-mail
O email é obrigatório para envio do formulário. 
Preferência o email da unidade.

2. Nome da Unidade
Os servidores que possuem vínculo em mais de uma 

unidade de saúde, deverá optar por apenas uma 
unidade a ser representada.

3. Linha Temática: 
1. Saúde com Qualidade ao alcance de todos. 
2. Saúde para Viver Mais.
3. Gestão da Saúde com Qualidade.

4. Título do Projeto

5. Descrição do Projeto
O texto deverá conter no máximo 250 palavras de acordo 
com as normas da ABNT.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
Deverá preencher  a seção corretamente com: nome 
completo; CPF;Matrícula; Data de Nascimento; 
Endereço Residencial; E-mail; Telefone, preferência com 
whatsapp; grau de escolaridade. Anexando logo em 
seguida seus comprovantes.

7. VIDEO
O VÍDEO DEVERÁ CONTER UMA MOSTRA DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA

Detalhamento da Mostra das Boas Práticas em Saúde

OBS: Declaro sob as penas da Lei, que as 
declarações acima são verdadeiras e que estou 
ciente e concordo com todas as normas, regras e 
condições constante na 1ª EDIÇÃO - MOSTRA DE  BOAS 
PRÁTICAS EM SAÚDE. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO

Nome do proponente, brasileiro ou estrangeiro, estado 
civil, RG, CPF, n.º de matrícula, residente à rua (nome da 
rua), titular do Projeto intitulado (nome do projeto), vem 
interpor o presente RECURSO em face da decisão 
_________________________________de sua 
proposta na Mostra de Boas Práticas em Saúde, decisão 
referente à fase (verificar no Edital a qual fase se refere), 
pelos motivos a seguir expostos.

I – DOS MOTIVOS: (expor, neste campo, os motivos 
pelos quais há discordância em relação à decisão da 
comissão julgadora).

II – DO PEDIDO: REQUER-SE, portanto, que a comissão 
julgadora aprecie os motivos da discordância em relação 

à decisão e emita nova decisão.

Local, data.

_____________________________________
Assinatura
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Atividade Prazo 
LANÇAMENTO DO EDITAL  10/09/2021 
INSCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 
PELOS PARTICIPANTES  

10/09/2021 à 20/09/2021  

DIVULGAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 
INSCRITAS – 
Etapa 01 – Habilitação Documental  

21/09/2021 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 

21/09/2021 à 23/09/2021  

RESPOSTA A INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 

24/09/2021 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
Etapa 02 

24/09/2021 à 28/09/2021  

DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS NA 
ETAPA 02 

29/09/2021 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 

29/09/2021 à 01/10/2021  

RESPOSTA A INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSOS 

04/10/2021 

DIVULGAÇÃO FINAL DO 
RESULTADO 

05/10/2021 

RECONHECIMENTO DOS 
TRABALHOS 

06 e 07 de outubro na 9ª Conferência 
Municipal de saúde 
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PARECER DA COMISSÃO APÓS RECURSO

Seguindo a análise do recurso acima descrito, a 
comissão julgadora resolve:
____________________________________________
pelos motivos descritos: 

Local, data.

___________________________________________
Assinatura do presidente da Comissão

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 02/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº0002483, referente ao Processo Fiscal nº 
00518.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 02/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº0002479, referente ao Processo Fiscal nº 
00461.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACEDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

PORTARIA N.º 099/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 
4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
0557.11.07.689.2020,

RESOLVE

Aplicar à Empresa INNOVARE COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, em consonância 
com art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, o art. 87 da 
Lei Federal N.º 8.666/1993, combinado com a Lei 
Municipal N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 
4.183/06 e 4.862/10, com base no que dispõe o item 
18.2.2  do edital (Pregão Eletrônico nº 161/2020), e de 
acordo com o Parecer n.º 1087/2021 da Procuradoria 
Geral do Município, a seguinte penalidade:

I.  ADVERTÊNCIA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
SETEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 100/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal 
n.° 4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
0590.11.07.689.2020,

RESOLVE

Aplicar à Empresa ITACA EIRELI, em consonância com 
art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, o art. 87 da Lei 
Federal N.º 8.666/1993, combinado com a Lei Municipal 
N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 4.183/06 e 
4.862/10, com base no que dispõe o item 10.4.1  do edital 
(Pregão Eletrônico nº 134/2019), e de acordo com o 
Parecer n.º 1080/2021 da Procuradoria Geral do 
Município, a seguinte penalidade:

II.  ADVERTÊNCIA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE 
SETEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 101/2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 
4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
099.11.07.689.2021,

RESOLVE

Aplicar à Empresa COSTA SUL PESCADOS S/A, em 
consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 10.520/2002, 
o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, combinado com a 
Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos Municipais Nºs 
4.183/06 e 4.862/10, com base no que dispõe o item 
21.2.1  do edital (Pregão Eletrônico nº 028/2021), e de 
acordo com o Parecer n.º 1091/2021 da Procuradoria 
Geral do Município, a seguinte penalidade:

III.  ADVERTÊNCIA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO N.º 0203/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço, para 
aquisição de mobiliário para futuras contratações de 
acordo com a conveniência da Administração Municipal 
de Camaçari. Acolhimento: 22/09/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 23/09/2021, às 09h00min; 
Disputa: 23/09/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 894820. Tel.: (71) 3621-6695/6655/6880. 
Ana Carolina da Silva dos Santos – Pregoeira da 
COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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