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Atos do Poder Executivo
LEIS
LEI Nº 1690/2021
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
Cria o Serviço de Inspeção Municipal –
SIM, 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 O SIM - Serviço de Inspeção Municipal de
Camaçari fica criado de acordo com a Lei Federal nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991 e suas alterações e o
Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de 2006, que
constituíram o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária -SUASA.
Art. 2º O Serviço de Inspeção Municipal de Camaçari SIM será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento
da Agricultura e Pesca e tem como finalidade inspecionar
e fiscalizar sanitariamente a industrialização, o
beneficiamento e com o auxílio da Vigilância Sanitária da
Secretaria de Saúde a comercialização de bebidas e
alimentos de consumo humano de origem animal e
vegetal no Município, na forma desta Lei.
§ 1º Considera-se inspeção sanitária o processo
sistemático de acompanhamento, avaliação e controle
sanitário, compreendido da matéria--prima até à
elaboração do produto final.
§2ºQuandosetratardeabatedouroseráobrigatóriaaprese
nçapermanentedoSIMnomomentode abate de animais,
para a inspeção ante e pós morten dos mesmos e a
posterior verificação de suas carcaças.
§ 3º Considera-se fiscalização sanitária o controle
sanitário das bebidas e produtos alimentícios de origem
animal e vegetal após a etapa de elaboração,
compreendido na armazenagem, no transporte, na
distribuição e na comercialização até o consumo final.
Art. 3º O SIM desenvolverá as atividades de inspeção
sanitária:
I- nos estabelecimentos que recebem animais, matérias-

primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de
origem animal e vegetal para beneficiamento ou
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industrialização, com o objetivo de produção de bebidas
e alimentos de consumo humano, excluídos os
restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, cuja
fiscalização ficará a cargo do serviço de Vigilância
Sanitária da Secretaria de Saúde;
II- nas propriedades rurais fornecedoras de matériasprimas de origem animal e vegetal, em caráter
complementar e com a parceria da defesa sanitária
animal e vegetal, para identificar as causas de problemas
sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos
no estabelecimento industrial.

Art. 4º A fiscalização sanitária será de responsabilidade
da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária
do município, ao correr em restaurantes, padarias,
pizzarias, bares e similares.
Art. 5º A Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e
Pesca poderá estabelecer parceria e cooperação técnica
com entes do Primeiro, Segundo e Terceiro setores, além
de participar de consórcio de Municípios para facilitar o
desenvolvimento de atividades relativas à inspeção
sanitária, bem como, para possibilitar a comercialização
em nível estadual e interestadual dos produtos oriundos
dos estabelecimentos fiscalizados pelo Sistema de
Inspeção Municipal, em consonância ao Sistema Único
de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA ou à
legislação que trate da matéria.
Art. 6º Os estabelecimentos que tenham exclusivamente
inspeção municipal, só poderão comercializar os seus
produtos no Município de Camaçari.
Parágrafo Único - Caso o Município faça a opção por
aderir ao SUASA, os estabelecimentos que atenderem
aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderão
comercializar seus produtos em todo o território nacional.
Art. 7º Será utilizado um Conselho Municipal formado por
representantes das Secretarias de Desenvolvimento da
Agricultura e Pesca, e da Saúde, dos agricultores e dos
consumidores, para aconselhar, sugerir e debater
assuntos ligados à execução dos serviços de inspeção,
fiscalização e afins, no intuito de atender aos preceitos
estabelecidos na presente Lei.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Inspeção
Sanitária será regulamentado por Decreto do Poder
Executivo.
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Art.8º O SIM terá um sistema único de informações sobre
todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de
fiscalização sanitária.
Parágrafo Único - As Secretarias de Desenvolvimento da
Agricultura e Pesca e da Saúde têm o dever de alimentar
e promover a manutenção do sistema único de
informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária
do Município.
Art. 9º Para obter o registro no serviço de inspeção o
estabelecimento interessado deverá apresentar
requerimento simples dirigido ao responsável pelo
Serviço de Inspeção, instruído pelos documentos
definidos em decreto que regulamenta esta Lei.
Parágrafo Único - É vedada a limitação de acesso ao
registro sanitário e à comercialização das bebidas e
alimentos de consumo humano de origem animal e
vegetal em função do caráter estrutural, incluindo escalas
das construções, instalações, máquinas e
equipamentos, desde que asseguradas a higiene,
sanidade e inocuidade das bebidas e alimentos de
consumo humano;
Art. 10 O estabelecimento pode trabalhar com mais de
um tipo de atividade, devendo, para isso, prever os
equipamentos de acordo com a necessidade para tal, 1 e,
no caso de empregar a mesma linha de processamento,
deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a
outra.
Art. 11 A embalagem das bebidas e alimentos de
consumo humano de origem animal e vegetal deverá
obedecer às condições de higiene necessárias à boa
conservação do produto, sem colocar em risco a saúde
do consumidor, obedecendo às normas estipuladas em
legislação pertinente.
Parágrafo Único - Quando a granel, os produtos serão
acompanhados de rotulagem específica de forma bem
visível, contendo informações previstas no caput deste
artigo.
Art. 12 Os produtos deverão ser armazenados e
transportados em condições adequadas para a
preservação de sua sanidade e inocuidade.
Art. 13 matéria-prima, os animais, os produtos, os
subprodutos e os insumos deverão seguir padrões de
sanidade definidos em regulamento e portarias
específicas.
§1º Constatadas irregularidades que tornem os produtos
impróprios para o consumo, independentemente das
sanções a serem estabelecidas na regulamentação, o
estabelecimento ficará sujeito às sanções da suspensão
temporária da licença de fabricação, apreensão e
destruição dos produtos condenados e/ou a cassação
definitiva do registro de fabricação do produto e do
estabelecimento.
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§2º As medidas cautelares de que tratam o parágrafo
anterior só serão revogadas pelas autoridades sanitárias
quando atendidas às exigências que determinaram a
suspensão do processo de fabricação de tais produtos.
§3º Todos os produtos impróprios para o consumo
deverão ser desnaturados pelo Serviço de Inspeção
Municipal e destinados como subproduto à alimentação
animal ou incinerados conforme o grau de
comprometimento determinado pelos exames
realizados.
§4º Se houver comprometimento de natureza grave nos
produtos destinados à alimentação humana, o
estabelecimento poderá ser interditado temporariamente
ou definitivamente, devendo a ocorrência ser notificada
ao Ministério Público Estadual.
Art. 14 Serão cobrados preços públicos relativamente à
classificação de produtos de origem animal e vegetal.
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal
estabelecerá o preço público através de Decreto
Regulamentar, observados os seguintes requisitos:
I- complexidade técnica das atividades desenvolvidas
pelos estabelecimentos;
II- a dimensão do estabelecimento vistoriado;
III- o tempo dispendido na realização da vistoria.
Art. 15 Os preços de que trata o artigo anterior serão
determinados de acordo com a natureza dos serviços,
expresso sem reais e atualizados, anualmente, de acordo
com os insumos usados.
Art. 16 Os preços públicos serão cobrados sobre os
seguintes serviços públicos:
–
I inspeção sanitária, no qual o preço será aquele
correspondente ao custo do serviço;
- registro de estabelecimento, no qual o preço
corresponderá ao valor da Taxa de Licença para
Localização, estabelecida no Código Tributário
Municipal;
II

- análise prévia de produtos, no qual o preço
corresponderá ao custo do serviço;
III

IV- análise parcial de produtos, quando o preço
corresponderá ao custo do serviço;
V- diligências, em que o preço corresponderá ao custo do
serviço, incluindo as despesas de transporte.
Art. 17 Os preços públicos de que trata esta Lei são
devidos pelos estabelecimentos.
Art. 18 Sem prejuízo do disposto nos artigos
antecedentes, a Prefeitura Municipal poderá inscrever
como dívida ativa do Município os débitos decorrentes
desta Lei não quitados pelos usuários do Serviço de
Inspeção Municipal.
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Art. 19 O Poder Executivo fica autorizado a:
–
I Praticar todos os atos necessários à regulamentação
desta Lei;
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II - O estabelecimento de prioridades de atuação e
de definição da aplicação dos recursos públicos
federais, estaduais e municipais destinados às políticas
sociais de atenção ao idoso;

II- Os recursos financeiros necessários à implementação
da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal
serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca, constantes no
Orçamento do Município, suplementadas, através de
Decreto, se necessário;

III - Acompanhamento da elaboração e da avaliação da
proposta orçamentária do Município e a solicitação das
modificações necessárias a consecução da política
formulada bem como análise da aplicação de recursos
relativos a competência deste Conselho;

III- Celebrar ajustes e convênios com entidades públicas
e privadas, sempre que necessário for para o
cumprimento desta lei;

IV - Monitoramento de possíveis concessões de auxílios
e subvenções às organizações particulares, filantrópicas
e sem fins lucrativos atuantes no atendimento ao idoso;

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, BAHIA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

V - A proposição de propostas aos poderes constituídos
de modificações nas estruturas dos órgãos
governamentais diretamente ligados a promoção, a
proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa;

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

VI - Oferecimento de subsídios para a elaboração de Leis
atinentes aos interesses da pessoa idosa em todos os
níveis;

LEI Nº 1691/2021
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
ALTERA LEI Nº 726 DE 27 DE MARÇO DE 2006
QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 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. 1°. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa - CMDPI, órgão colegiado, permanente
e paritário, com caráter propositivo, deliberado e
de cooperação, possuindo autonomia administrativa,
que tem por finalidade atuar na formulação de
estratégias e no controle de execuções das políticas
públicas do idoso no município de Camaçari,
vinculado à de Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania.
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa:
I – A formulação da política de promoção, proteção e
defesa dos direitos da pessoa idosa, observada a
legislação em vigor, a qual atuará na plena inserção
do
idoso
na
vida familiar e comunitária,
socioeconômica e político-cultural do Município de
Camaçari;
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VII – Incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos
e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa;
VIII - A promoção de intercâmbio com organizações
públicas, particulares, organismos nacionais,
internacionais e estrangeiros visando atender a seus
objetivos;
IX - O pronunciamento, a emissão de pareceres e a
proteção de informações que digam respeito à
promoção, a proteção e a defesa dos direitos da pessoa
idosa;
X - A aprovação, de acordo com critérios estabelecidos
em seu regimento interno, do cadastramento
de
organizações de defesa ou de atendimento a pessoa
idosa que pretendam integrar ao Conselho;
XI - O recebimento de petições, denúncias, reclamações,
representações ou queixas de qualquer pessoa por
desrespeito aos direitos assegurados a pessoa idosa,
com adoção das medidas legais cabíveis;
XII - Definir as prioridades da pessoa idosa, observadas
as normas da Lei Orgânica Municipal e as resoluções da
Conferência Municipal da Pessoa Idosa;
XIII - Participar da elaboração e aprovação do Plano
Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa e do Plano Plurianual das políticas para a
pessoa idosa;
XIV - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos
alocados para a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania concernente a política do idoso;
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XV – Estabelecer critérios de qualidade e quantidade
para o funcionamento dos serviços públicos e privados
oferecidos a pessoa idosa no âmbito do Município;
XVI - Estabelecer e aprovar diretrizes quanto à
localização e o tipo de unidade prestadora de serviços
da pessoa idosa, pública ou privada, no âmbito do
Município;
XVII - Organizar a conferência Municipal das Políticas
Pública para a Pessoa Idosa em conjunto com a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania;
XXVIII- Elaborar e reformular o Regimento Interno;

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO
Art. 3° O Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa será composto por 10 (dez) membros
titulares e seus respectivos suplentes, paritariamente,
entre Governo e Sociedade Civil, nomeados por
resolução pelo presidente ou através de decreto pelo
prefeito.
§ 1° Cada órgão e organização representativa participará
com 1 (um) titular e 1 (um) suplente, previamente
credenciado junto ao Conselho Municipal da Pessoa
Idosa.
§ 2° São membros do Conselho, tendo direito a voz
e voto, os representantes indicados ou eleitos pelos
órgãos e organizações a seguir relacionados:
a) Governamentais:
I - Secretaria de Saúde - SESAU;
II - Secretaria de Educação -SEDUC;
III- Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania - SEDES;
IV- Secretaria de Esporte - SEJUV;
V - Secretaria da Cultura - SECULT.
b) Organizações da Sociedade Civil:
I. Organizações de classe como: associações de
aposentados e sindicatos de profissionais com políticas e
ações explícitas e regulares de atendimento e promoção
de direitos da pessoa idosa;
II. As organizações de grupos ou movimento de
atendimento as pessoas idosas, devidamente legalizada
e em atividade há mais de 01 (um) ano;
III. Organização de credo religioso com política
explícita e regular de atendimento e promoção de
direitos da pessoa idosa;
IV. Organizações de Longa Permanência para
pessoas idosas - ILPIs em funcionamento há mais de
01 (um) ano;
V. Outras organizações legalmente constituídas, com
funcionamento regular por tempo não inferior a 01 (um)
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ano, desde que atuantes no campo da promoção e
defesa dos direitos das pessoas idosas.
§ 3°. Cada titular do CMDPI terá suplente, oriundo da
mesma categoria representativa.
§ 4°. Somente será admitida a participação no CMDPI
as organizações em regular funcionamento.
§ 5°. Os representantes das organizações não
governamentais serão eleitos através de eleição própria
e os representantes do Governo Municipal serão
designados pelas respectivas secretarias .
§ 6°. O exercício de função de conselheiro é considerado
serviço público relevante e não será remunerado.
§ 7°. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos
permitida recondução por único período.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA
Art. 4°. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa tem a seguinte estrutura funcional:
I- Plenária;
II - Diretoria Executiva;
V - Comissões Temáticas ou Especiais;
VI - Secretária Executiva.
Art. 5°. A plenária é a instância máxima do
Conselho, sendo composta pelos representantes
indicados pelos órgãos públicos e os representantes
da sociedade civil,
Parágrafo único. A representação dos usuários no
Conselho será permitida em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
Art. 6°. Compete a Plenária:
I - Deliberar sobre assuntos de sua competência e
os encaminhados à apreciação;
II- Eleger
a
composição;

diretoria executiva após posse da

III - Modificar o regimento interno;
IV - Aprovar a dissolução das Comissões Temáticas e
Especiais, definindo competências, composição,
procedimentos e prazo de duração;
V - Deliberar sobre a aplicação dos recursos existentes
nos demais setores públicos destinados à área da
assistência a pessoa idosa, bem como a deliberação dos
recursos captados pelo Fundo Municipal do Idoso.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2021.11.29 14:41:42 -03'00'

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Art. 7º. A organização e o funcionamento do CMDPI
será disciplinado em Regimento Interno aprovado por
ato próprio do Conselho.
Art. 8º O Executivo Municipal, responsável pela
execução da política de defesa dos direitos da Pessoa
Idosa, prestará o necessário apoio técnico e
administrativo para a consecução das finalidades do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
§ 1º A Diretoria Executiva será eleita até trinta dias após a
posse do Conselho, pela maioria qualificada de seus
membros titulares e na ausência destes pelos seus
respectivos suplentes.
§ 2º O (a) Presidente (a)poderá ser reconduzido por
um mandato consecutivo.
Art. 9º. Para melhor desempenho de suas funções, o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderá
recorrer a colaboradores, mediante os seguintes
critérios:
I - Consideram-se colaboradoras as instituições
formadoras de recursos humanos e as organizações
representativas de profissionais e usuários afetas a
área, sem embargo de sua condição de membro;
II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições
de notória especialização para assessorar o Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em assuntos
específicos.
SEÇÃO II
DAS REUNIÕES
Art. 10 As reuniões da plenária ocorrerão
periodicamente
uma
vez
por
mês
ou
extraordinariamente quando for necessário, com
ampla divulgação, sendo seus membros convocados
pelo CMDPI, com antecedência de, no mínimo, 48
(quarenta e oito) horas.
§ 1°. Na falta do representante titular, o suplente
previamente indicado terá direito a voz e voto.
§ 2°. As decisões serão tomadas por maioria simples
através do voto nominal, aberto e unitário de cada um dos
representantes presentes, garantindo o quórum mínimo
de um terço do total de membros do Conselho
§ 3º .As reuniões da Plenária serão abertas ao público
com direito a voz.
Art.
11
As
reuniões
extraordinárias
serão
convocadas por seu presidente ou pela maioria
absoluta dos seus membros, presentes na primeira
chamada 1/3 dos conselheiros e em segunda chamada
após 15 minutos com qualquer número.
Art. 12 A Diretoria Executiva será composta de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário (a), ambos
eleitos dentre seus membros, conforme dispõe o
Regimento Interno.
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SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 13 Compete a Diretoria Executiva:
I - Convocar, presidir e coordenar as reuniões ordinárias
e extraordinárias;
II - Organizar a pauta e registrar as reuniões;
III - Receber a inscrição dos representantes
indicados pelas organizações, categorias e órgãos
públicos;
IV - Submeter à votação as matérias a serem decididas
pela plenária, intervindo na ordem dos trabalhos ou
suspendendo-os sempre que necessário;
V - Submeter à apreciação da plenária, o relatório anual
do CMDPI;
VI - Decidir as questões de ordem.
VI - Cadastrar as organizações sociais e registrar no
CMDPI os programas e projetos de atenção a pessoa
idosa, desenvolvidos no Município de Camaçari, por
meio dos órgãos públicos e das organizações da
sociedade civil organizada, após votação em plenária
para aprovação do cadastro da organização.
Parágrafo único. Das decisões da Diretoria Executiva
caberá recurso à Plenária.
SEÇÃO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO
Art. 14 A Secretária Executiva será o apoio e
assessoramento administrativo do conselho que será
votada conjuntamente com a diretoria executiva em
plenária indicada para tanto.
Art. 15 Compete a Secretária Executiva:
I- Elaborar e submeter à análise a proposta de
programação anual do CMDPI com vistas a aprovação
pelo pleno do Conselho;
II- Executar a programação anual do CMDPI,
coordenando e integrando todas as suas ações
administrativas e executivas;
III- Elaborar e apresentar ao pleno o relatório anual;
IV- Elaborar e apresentar relatórios semestrais
executivos e financeiros para aprovação;
V- Providenciar e acompanhar o desenvolvimento dos
cadastros das organizações sociais junto ao
CMDPI;
VI- Representar o CMDPI, com autorização do
Presidente, em eventos, campanhas, reuniões e demais
atividades do interesse do Conselho;
VII- Convocar, por designação do Presidente, reuniões
ordinárias, extraordinárias e das comissões;
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VIII- Secretariar as reuniões da Assembleia Geral;
IX- Prestar quaisquer esclarecimentos referente as
atividades administrativas a plenária, ao presidente e as
comissões do CMDPI.
Parágrafo Único – O exercício do cargo e função da
secretária executiva será por meio de contratação da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania –
SEDES.
SEÇÃO V
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Art.16 As Comissões de Fiscalizações serão formadas
por membros do CMDPI e representantes das
comunidades indicadas pela plenária do conselho.
Art. 17 A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária e
o CMDPI, terão representação obrigatória nas
Comissões de Fiscalização.
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CAPÍTULO IV
DO MANDATO DE CONSELHEIRO
Art. 24 Os membros efetivos e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
serão nomeados pelo último presidente ou por ato do
prefeito do município, para o mandato de 2 (dois) anos,
permitida uma única recondução.
Art. 25 Perderá o mandato o conselheiro que:
I - Desvincular-se do órgão de origem de sua
representação;
II - Faltar três reuniões consecutivas ou a cinco
intercaladas
sem
justificativa,
que deverá ser
apresentada na forma prevista no Regimento Interno do
Conselho;
III - Apresentar renúncia a Plenária do Conselho, que
será lida na sessão seguinte a de sua recepção na
secretaria do Conselho;

Art. 18 As Comissões de Fiscalizações competem:
I - Fiscalizar o funcionamento das unidades de
atendimento à pessoa idosa do Município de
Camaçari;
II - Fiscalizar atividades que possam proporcionar riscos
e danos morais à população idosa.
SEÇÃO VI
DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E/OU ESPECIAIS
Art. 19 As Comissões Temática e/ou Especiais serão
constituídas pela plenária do conselho ou por
determinação legal, em caráter transitório ou
permanente, sendo compostos por técnicos e/ou
representantes de organizações e da população,
membros ou não do Conselho.
Art. 20 A coordenação das comissões deverá ser
exercida, exclusivamente por conselheiro do CMDPI.
Art. 21 Compete as Comissões Técnicas e/ou
Especiais prestar assessoramento ao Conselho sobre
assuntos específicos das Políticas Públicas para a
Pessoa Idosa.
Art. 22 As Comissões Temáticas do CMDPI no que
for pertinente, poderão interagir com Comissões de
outros Conselhos, visando uniformizar e definir áreas
de competência comum ou específica para a formulação
de políticas de ações de atendimento.
Art. 23 As funções de membro do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa não serão remuneradas,
mas o seu exercício considerado relevante serviço
prestado ao Município, com caráter prioritário e, em
consequência, justificadas as ausências a qualquer outro
serviço, desde que motivadas pelas atividades deste
Conselho.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

IV - Apresentar procedimento incompatível com a
dignidade das funções;
Parágrafo Único. A substituição se dará por deliberação
da maioria dos componentes do
conselho, em
procedimento iniciado mediante provocação de
integrante do próprio conselho, do Ministério Público ou
de qualquer cidadão, assegurada a ampla defesa.
Art. 26 Nos casos de perda do mandato elencados no
art. 24 desta Lei, os membros efetivos do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderão ser
substituídos pelos suplentes mediante solicitação da
organização ou autoridade pública a qual estejam
vinculados apresentada ao CMDPI.
Art. 27 Nos casos de renúncia, impedimento ou
falta, os membros efetivos do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa serão substituídos
pelos
suplentes automaticamente, podendo estes
exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos,
devendo a organização encaminhar um outro suplente.
Art.
28
As
organizações
ou
organizações
representadas pelos conselheiros faltosos deverão
ser comunicadas a partir da segunda falta
consecutiva ou da quarta intercalada mediante
correspondência do secretário executivo do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 29 Perderá a representatividade a instituição que:
I - Extinguir sua base territorial de atuação no Município
de Camaçari;
II - Tiver constatado em seu funcionamento
irregularidade de acentuada gravidade, devidamente
comprovada, que torne incompatível sua representação
no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
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III - Sofrer penalidade administrativa reconhecidamente
grave.

em caráter supletivo, os programas, projetos, ações e
atividades destinadas as pessoas idosas.

Art. 30 Em caso de vacância na Diretoria Executiva o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
procederá a nova eleição para o cargo vago, dentro do
mesmo seguimento.

Art. 35 Constituirão as receitas do Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa, conforme Lei1.306 de 10 de
dezembro de 2013.
I - As transferências do Município;

CAPÍTULO V
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA
Art. 31 Fica instituída a Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado de caráter
consultivo, deliberativo e avaliativo composto por
delegados representantes das instituições e
organizações de atenção e atendimento a pessoa idosa,
das associações civis comunitárias, sindicatos e
organizações profissionais do Município e dos Poderes
Executivos e Legislativo, que se reunirá a cada dois
anos, sob a coordenação do CMDPI, em conjunto
com a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, mediante Resolução e Regimento Interno
próprio.
Art. 32 Os delegados da Conferência Municipal dos
Direitos do Idoso serão eleitos em reuniões convocadas
para este fim e realizadas por segmento da
sociedade civil sob a coordenação do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no período de
trinta dias anteriores a data da realização da
Conferência, garantia a participação de um
representante de cada organização com direito a voz e
voto.
Parágrafo Único. As reuniões referidas no “caput” deste
artigo serão divulgadas pelo CMDPI, utilizando meios de
comunicação disponível no Município.
Art. 33 Compete a Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa:
I - Avaliar a situação das Políticas Públicas para a Pessoa
Idosa no Município;
II - Traçar as diretrizes gerais da política municipal da
pessoa idosa no período subsequente ao de sua
realização;
III - Eleger os Delegados Municipais para representar o
CMDPI na conferência estadual;
IV - Aprovar as suas resoluções e delas dar publicidade,
registrando-as em documento final.
CAPÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA
Art. 34 O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa,
vinculado
diretamente
a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, tem por objetivo
facilitar a captação de recursos, destinados a apoiar,
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

II - As transferências da União, do Estado, de seus
órgãos e suas respectivas autarquias, fundações,
fundos, empresas públicas e sociedades de economia
mista;
III - As receitas de doações, legados, contribuições em
dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha
receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos
públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
IV - O produto de aplicações financeiras dos recursos
disponíveis;
V - Contribuições de pessoas físicas e Jurídicas
dedutíveis do Imposto de Renda devido, conforme
legislação federal específica;
Parágrafo Único. Os recursos que compõem o fundo
serão depositados em instituições financeiras oficiais,
em conta especial com a denominação “Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa” e sua
destinação será deliberada por meio chamamento
público.
Art. 36 Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa serão aplicados:
I- No financiamento total ou parcial de programas,
projetos, ações e atividades desenvolvidas pelas
organizações sociais registradas no CMDPI, com devido
chamamento público;
II - No pagamento pela prestação de serviços para
a execução de programas, projetos, ações e
atividades específicos, mediante apresentação,
aprovação do CMDPI e processo licitatório
correspondente;
III - Na aquisição de material permanente e de
consumo,
necessário
ao desenvolvimento dos
projetos aprovados através de chamamento público ou
quaisquer outro processo licitatório;
IV - No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão, planejamento, administração e
controle das ações voltadas à pessoa idosa;
V – Resguarda-se 20% do valor arrecadado será
aplicado em projetos emergenciais e em outras
atividades do CMDPI que deverão ser motivados e
aprovados em plenária, além de sua utilização ocorrer
conforme a legislação licitatória vigente.
Art. 37 Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa
Idosa, serão administrados
tecnicamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social
e Cidadania com o aval e acompanhamento do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 38 Cabe ao Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
dotar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, das condições de infraestrutura, de apoio
administrativo, operacional, econômico- financeiro,
recursos humanos, equipamentos e meios de
comunicação.
§ 1º A Secretaria Municipal de Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania de comum acordo
com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, destinar local próprio para suas reuniões, com os
recursos necessários para suportar o desempenho de
suas atividades.
§ 2º Cabe a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania assegurar aos membros do Conselho, o
custeio das despesas de deslocamento e manutenção
para o exercício de suas funções, quando fora do
território do Município.
§ 3º Quando em representação do órgão colegiado,
os Conselheiros do CMDPI, terão direito a passagens e
ajuda de custos fixadas pelo Prefeito.
§ 4º As atividades promovidas no Município de Camaçari,
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
no âmbito das suas atribuições legais e no interesse da
promoção das políticas públicas para a Pessoa
Idosa, serão custeadas com recursos da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania.
§ 5º A Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania, fará constar do seu orçamento a dotação de
verbas necessárias as atividades do CMDPI, conforme
previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 6º Os membros da Diretoria Executiva, das
Comissões
de Fiscalização,
das
Comissões
Temáticas ou Especiais, quando Servidores Públicos,
serão liberados dos seus locais de trabalho nos dias
e horários necessários para desenvolver atividades
previstas na Legislação pertinente aos Direitos da
Pessoa Idosa, definidas e aprovadas pelo CMDPI.
Art. 39 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa terá sua organização e normas de funcionamento
definidas em Regimento Interno próprio, adequado a
esta Lei, que deverá ser aprovado pela Plenária, no
prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único. O CMDPI deverá elaborar e
aprovar um novo Regimento, adaptado a esta Lei
alterada.
Art. 40 As resoluções do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa e as recomendações das
Comissões, assim como os temas tratados em Plenária e
reuniões
da Diretoria Executiva, deverão ser
amplamente divulgadas.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Art. 41 Esta Lei entra em Vigor na data de sua
publicação
Art. 42 Fica alterada no que couber a Lei Municipal
nº.726, de 27 de março de 2006.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, BAHIA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS
DECRETO Nº 7661/2021
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre alteração ao Decreto nº 4.893, de
09 de setembro de 2010, que regulamenta as
consignações em folha de pagamento, mediante
averbação, bem como a utilização de cartão de
crédito dos servidores públicos ativos,
aposentados e pensionistas, da administração
direta e indireta da Prefeitura Municipal de
Camaçari.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município e:
CONSIDERANDO a existência de operações de
empréstimos com prazo máximo de 120 (cento em vinte
dias) ainda em curso para servidores Municipais, nos
termos disciplinados no Decreto nº 5.524, de 14 de
novembro de 2013;
CONSIDERANDO, ainda, a possibilidade de
portabilidade dos empréstimos, na busca de melhores
condições para os servidores municipais, em sistema de
disputa de mercado pelas instituições;
CONSIDERANDO, por fim, a ampliação do prazo de
pagamento ofertado pela Caixa Econômica Federal,
conforme informado pela Secretaria de Administração no
bojo do processo administrativo nº
00758.11.01.542.2021;
DECRETA
Art. 1º Fica alterada a alínea ´e` do inciso IV do art. 2º do
Decreto nº 4.893/2010, passando a conter a seguinte
redação:
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

IV...
e) amortização de empréstimos pessoais e
financiamentos em prazo máximo de 144
(cento e quarenta e quatro) meses, concedidos
pelas instituições referidas no item II do artigo
4º deste Decreto;

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO 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;
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01906.11.02.548.2021,
RESOLVE
COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Prefeitura Municipal de
Dias D'Ávila a servidora JEANE ALVES CRUZ, matricula
nº 7009, ocupante do cargo de provimento
efetivo/estatutário de PROFESSOR II, lotada na
Secretaria da Educação - SEDUC, sem ônus para o ente
cedente, até 31 de dezembro de 2024, nos termos do
Decreto Nº 4726/2009, retroativo a 01 de outubro de
2021.
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HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DICOMP

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0278/2021 (ELETRONICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: registro de preço
para aquisição de absorvente higiênico feminino, a
serem distribuídos às alunas da Rede Municipal de
Ensino, conforme especificações constantes neste
Termo de Referência. . Acolhimento 09/12/2021 a partir
das 08:00h : Abertura: 10/12/2021, às 09h00, Disputa
10/12/2021, ás 10h00 (horário de Brasília
)edital/informações : www.licitacoes-e.com.br código
da licitação:910689 Tel: (71)3621-6665/6880 –Diego
Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.
PREGÃO N.º 0279/2021 (ELETRONICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: Registro de preços
para aquisição de material de limpeza (álcool etílico
hidratado 70º INPM embalagem contendo no mínimo 1L
do produto líquido), para futuras contratações de acordo
com a necessidade e conveniência da Administração
Municipal de Camaçari.. Acolhimento 10/12/2021 a
partir das 08:00h : Abertura: 13/12/2021, às 09h00,
Disputa 13/12/2021, ás 10h00 (horário de Brasília
)edital/informações : www.licitacoes-e.com.br código
da licitação:910690 Tel: (71)3621-6665/6880 –Diego
Manoel Oliveira da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a
sessão do PREGÃO N.º 0259/2021 (ELETRONICO) –
COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço para o
fornecimento de Fogos de Artifícios e serviço de
montagem, execução e desmontagem de Show
Pirotécnico, para atender os eventos realizados e
apoiados pela Administração pública incluindo os
Festejos do réveillon 2021 no município.. Aricele
Guimaraes Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
23/11/2021.
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HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO
DE PREÇOS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0080/2021
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de medicamentos diversos,
devido a necessidade da continuidade das ações em
s a ú d e . D ATA D A H O M O L O G A Ç Ã O :
25/11/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0463/2021 –
PREGÃO Nº 0080/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
F O R N E C E D O R : FA B M E D D I S T R I B U I D O R A
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA:
25/11/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS –
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0465/2021 –
PREGÃO Nº 0080/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE
M E D I C A M E N TO S E I R E L I - E P P. D ATA D A
ASSINATURA: 25/11/2021. ELIAS NATAN MORAES
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da
Saúde – SESAU, no uso de suas atribuições, homologa o
PREGÃO - N.º 0159/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL,
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. LOTE 01:
PROMITENTE FORNECEDOR: ONCOEXO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; VALOR
GLOBAL: R$ 20.070,00 (vinte mil e setenta reais);
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: MS
HOSPITALAR EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 8.100,00
(oito mil e cem reais); LOTE 04: PROMITENTE
FORNECEDOR: RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E
COSMÉSTICOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 8.301,00
(oito mil e trezentos e um reais); LOTE 05:
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E
TRANSPORTE LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 18.996,00
(dezoito mil novecentos e noventa e seis reais). O
Lote 03 foi fracassado. DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
24/11/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS –
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0452/2021 –
PREGÃO Nº 0159/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 0464/2021 –
PREGÃO Nº 0080/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL
FARMACEUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA:
25/11/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS –
SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0453/2021 –
PREGÃO Nº 0159/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: MS HOSPITALAR EIRELI, conforme
descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0454/2021 –
PREGÃO Nº 0159/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E
COSMÉSTICOS LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0455/2021 –
PREGÃO Nº 0159/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E
TRANSPORTE LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO –
N.º 130/2021
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de indicador biológico, para
atender a central de materiais esterilizados das Unidades
de Saúde do município de Camaçari-BA. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 24/11/2021. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0460/2021 –
PREGÃO Nº 0130/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
indicador biológico, para atender a central de materiais
esterilizados das Unidades de Saúde do município de
Camaçari-BA. PROMITENTE FORNECEDOR: BIO
LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI. DATA DA ASSINATURA:
24/11/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS –
SECRETÁRIO DE SAÚDE.

EXTRATOS DE CONTRATOS/CONVÊNIOS
E APOSTILAMENTOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
P R E S T A Ç Ã O
D E
S E R V I Ç O
N° 0163/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA
CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA. DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar as Cláusulas
Terceira e Quinta do instrumento original n° 0163/2017,
assinado em 11 de dezembro de 2017, cujo objeto
encontra-se devidamente descrito na cláusula anterior.
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de
dezembro de 2021, passará a viger até 11 de dezembro
de 2022. DO PREÇO:O presente termo aditivo se perfaz
em R$ 347.880,00 (trezentos e quarenta e sete mil,
oitocentos e oitenta reais)Fica mantida a forma de
pagamento prevista no bojo do Contrato original. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por
este Instrumento DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 10 de
Novembro de 2021. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA
SILVA. MUNICÍPIO. CLIMABOM REFRIGERAÇÃO
LTDA . CONTRATADA.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
ESCOPO N°288/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CBV CONSTRUTORA
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº
288/2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO O
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por
06 (seis) meses a contar de 20 de Novembro de 2021,
passando a viger até 20 de Maio de 2022. DO SALDO:
Se aplicará ao presente termo o saldo remanescente
ainda não utilizado, contabilizado no valor de
R$7.149.311,41 (sete milhões, cento e quarenta e nove
mil, trezentos e onze reais e quarenta e um centavos). DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
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originário e do posterior Termo. Aditivo, não modificadas
por este Instrumento, não sendo criada nenhuma
despesa com o presente aditivo. DA ASSINATURA:
Camaçari – BA, 16 de novembro de 2021. JOSELENE
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICIPIO. CBV
CONSTRUTORA LTDA. CONTRATADA.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
SUBCONTRATAÇÃO Nº 014.3/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A
EMPRESA “DBS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
LTDA”. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Subcontrato n°
014.3/2020, originalmente firmado em 30 de abril de
2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O
subcontrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado
por mais 4 (quatro) meses, de modo que a partir de 01 de
novembro de 2021, passará a viger até 01 de março de
2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do
Subcontrato originário e termo aditivo não modificadas
por este Instrumento, especialmente as disposições
sobre o preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 22 de
outubro de 2021.JOSELENE CARDIM BARBOSA
SOUZA MUNICÍPIO. SANJUAN ENGENHARIA LTDA.
CONTRATADA. DBS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
LTDA SUBCONTRATADA.
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
159/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI E VIGSEG VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA DE VALORES LTDA.DO OBJETO: Este
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta
do Contrato nº 159/2017, firmado originalmente em 12 de
Dezembro de 2017, conforme objeto retro citado. DO
PRAZO O contrato descrito na cláusula anterior fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a
partir de 12 de Dezembro de 2021, passará a viger até 12
de Dezembro de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as
condições negociais do pacto ora aditado,
especialmente as disposições sobre o preço, no valor de
R$43.421.199,08 (quarenta e três milhões, quatrocentos
e vinte e um mil, cento e noventa e nove reais e oito
centavos), sendo o montante a ser executado no ano de
2021 previsto em R$2.291.674,40 (dois milhões,
duzentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos), não sendo devido
qualquer reajuste durante o prazo de vigência
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a
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 Cláusulas e
disposições do Contrato originário não modificadas por
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 22
de Novembro de 2021. ARLENE LIMA ROCHA.
MUNICIPIO. VIGSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE
VALORES LTDA. CONTRATADA.
TERMO DE RETI - RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 225/2018, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E
A EMPRESA REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI.
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto RetiRatificar a Cláusula Segunda "Do Prazo" do Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2018, firmado entre o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a EMPRESA REDE
ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI, precisamente no
que diz respeito à vigência do mesmo. DA ALTERAÇÃO:
Em razão do equívoco que fez constar na Cláusula
Segunda (DO PRAZO) do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 225/2018, ONDE SE LÊ: "a partir de 19 de
junho de 2021, passará a viger até 19 de junho de 2022",
LEIA-SE: "a partir de 16 de julho de 2021, passará a viger
até 16 de julho de 2022". DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus
Termos Aditivos posteriores, não modificadas por este
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 16 de
Novembro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS.
MUNICIPIO. REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI.
CONTRATADA.
SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
0329/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
D E C A M A Ç A R I E A E M P R E S A VA R G A S
PATRIMONIAL LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo
tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda do
Contrato n° 0329/2015, firmado originalmente em 30 de
dezembro de 2015, cujo objeto é o supracitado.DO
PRAZO : O contrato descrito na cláusula anterior fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a
partir de 30 de dezembro de 2021, passará a viger até 30
de dezembro de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente
as disposições sobre o preço, no valor global de R$
204.596,15 ( duzentos e quatro mil, quinhentos e noventa
e seis reais e quinze centavos), o qual permanece
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o
prazo de vigência especificado na cláusula anterior,
renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de
valores contratuais durante este período. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 22
de Novembro de 2021. NEURILENE MARTINS
RIBEIRO. MUNICIPIO. VARGAS PATRIMONIAL LTDA.
CONTRATADO.

APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
343/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI E A EMPRESA DZSET TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA. NA FORMA A BAIXO:
A Secretaria da Administração, neste ato representado
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA,
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante
denominado CONTRATANTE, resolve modificar
unilateralmente o Contrato 343/2018, conforme
Processo Administrativo n.° 00650.11.07.611.2018, que
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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se regerá pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com
as alterações introduzidas posteriormente e pelas
cláusulas e condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão
(PRESENCIAL) COMPEL

nº148/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de veículos para
transporte de pessoal em serviços, materiais,
documentos e outros, de acordo com exigências
constantes no termo de referência, para atender as
demandas da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda
- Do Recurso Financeiro, prevista no instrument inicial,
acrescentando a Dotações Orçamentárias, conforme o
orçamento fiscal vigente:

Este termo de apostilamento tem seu efeito retroativo
a 03 de novembro 2021.
Camaçari-BA, 25 de novembro 2021.

ISSM

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
(ISSM) – 2021
Realizada em 19/11/2021
Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) Representante da Controladoria-Geral do Município
(CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores
públicos efetivos do município de Camaçari
Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da
Superintendência
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1797 - Pagina. 13 de 17

Diego Silva de Souza - membro do Comitê de
Investimentos
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento
Pauta da Reunião:I) Parecer de aprovação do Relatório
de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro de
2021;
II) Aprovação do relatório de prestação de contas do
Comitê de Investimentos do 3º trimestre de 2021;
III) Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de
2021 do ISSM.

Anexos:
I) Parecer N° 13/2021
II) Parecer Nº 14/2021

Reunião:
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois
mil e vinte e um, por volta das 14h, por videoconferência
na plataforma de comunicação Google Meet, conforme
prevê o art. 85, §9º, da Lei Complementar n° 1644/2020,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho
Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
(ISSM), sob a presidência do primeiro, ANDERSON DOS
SANTOS ROCHA (membro titular), representando a
Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE
ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro titular),
representando o Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal (ISSM); e MARINEIDE ALVES DA SILVA
(membro titular), representando os servidores públicos
efetivos do município de Camaçari; Estando presentes
os seguintes convidados: ANA CLARA ANDRADE DE
ALMEIDA, chefe de Gabinete da Superintendência, e
DIEGO SILVA DE SOUZA, membro do Comitê de
Investimentos. A teor do art. 85, §7º, da Lei
Complementar n° 1644/2020, após verificação do
quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I)
Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de Setembro de 2021; II)
Aprovação do relatório de prestação de contas do
Comitê de Investimentos do 3º trimestre de 2021; III)
Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de
2021 do ISSM. Aberta a reunião, o presidente do
Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA,
registrou a presença de todos os conselheiros e dos
convidados supracitados, dispensando-se a assinatura
destes últimos, os quais não possuem poder de voto nas
deliberações proferidas pelo Conselho. Em seguida
passou ao item I) Parecer de aprovação do Relatório
de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro
de 2021, concedendo a palavra ao membro do Comitê de
Investimentos DIEGO SILVA DE SOUZA para
apresentação do referido relatório. Diego inciou a
apresentação citando os fatos relevantes para os
investimentos em setembro, entre eles o estresse de boa
parte dos mercados mundiais devido à preocupação com
uma possível crise energética a nível global, estresse
político nacional em relação aos comentários feitos pelo
presidente da República sobre o “7 de setembro” e a
fraqueza da retomada do mercado local nos Estados
Unidos. Ressaltou que em setembro a carteira teve uma
rentabilidade muito aquém do esperado, ficando em Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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1,13%, e a meta não foi alcançada. Disse que foram
resgatados no mês R$ 15 milhões de reais, zerando um
fundo que não estava tendo resultados e alocando em
multimercados da mesma categoria com o índice da
bolsa americana. Disse também que os demais valores
resgatados foram alocados em fundos internacionais,
buscando atenuar os estresses do mercado interno.
Citou brevemente as projeções da inflação e do PIB em
setembro, as quais não foram muito positivas.
Apresentou a distribuição da carteira no mês, informando
que boa parte dos ativos continuam na Caixa Econômica
e em renda fixa. Informou que o patrimônio do ISSM se
manteve estável de agosto para setembro. Disse que no
acumulado em 2021 os indicadores ficaram muito aquém
do esperado, especialmente IMA-B e Ibovespa, sendo a
rentabilidade acumulada em 2021 de R$ 1 milhão de
reais negativo. Apresentou resumidamente as
movimentações no período. Explicou os níveis de risco
por ativos, informando que os mesmos estão bem
controlados e dentro do que estabelece a Política de
Investimentos. Ressaltou que infelizmente o ISSM não
vai bater a meta atuarial em 2021. Finalizou a apresentou
colocando-se à disposição para esclarecimentos. Com a
palavra, a conselheira MARINEIDE ALVES DA SILVA
comentou que observou muita movimentação no período
e pediu esclarecimentos sobre quanto tempo e de que
forma é avaliado o risco para fazer resgates e novas
aplicações. Ao que Diego respondeu que o Comitê de
Investimentos leva em consideração as recomendações
da SMI Consultoria além de fazer estudos e análises
antes de tomar as decisões de resgates e aplicações. Em
seguida, de acordo com o item da pauta II) Aprovação
do relatório de prestação de contas do Comitê de
Investimentos do 3º trimestre de 2021, Diego iniciou a
apresentação do referido relatório, informando que no
período ocorreram três reuniões ordinárias e dez
extraordinárias. Apresentou brevemente a evolução dos
indicadores de mercado no período e a performance
acumulada da carteira. Citou brevemente a distribuição
da carteira por gestor, a movimentação e rentabilidade
por ativo. Informou as principais decisões tomadas pelo
Comitê no trimestre, dentre elas videoconferências com
assets, dação do fundo de pagamento Piatã, alocações
em fundos do exterior e monitoramento da carteira.
Finalizou a apresentação, colocando-se à disposição
para responder eventuais dúvidas. Não havendo dúvidas
e após breves comentários dos conselheiros, o Relatório
de Gestão dos Investimentos do ISSM de Setembro
de 2021 e o relatório de prestação de contas do
Comitê de Investimentos do 3º trimestre de 2021
foram aprovados por unanimidade, conforme
Parecer Nº13/2021. Passando ao item III) Avaliação e
aprovação das contas do 3º trimestre de 2021 do
ISSM, após apreciação e comentários dos conselheiros,
verificou-se que as contas do 3º trimestre de 2021 do
ISSM encontram-se regulares, sem ressalvas,
conforme o Parecer n° 14/2021, que se encontra anexo.
Em seguida, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E
nada mais havendo passível de registro, eu, RITA DE
CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na qualidade
de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28
de janeiro de 2021, lavrei a presente ata de reunião que
vai por mim e pelos demais assinada digitalmente.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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PARECER N° 13/2021 – CONSELHO
FISCAL DO ISSM
Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
setembro de 2021 e Relatório de Prestação
de Contas do Comitê de Investimentos
referente ao 3º Trimestre de 2021.
Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua
9ª Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de
Gestão dos Investimentos referente ao mês de Setembro
do ano de 2021 e o Relatório de Prestação de Contas do
Comitê de Investimentos do 3º Trimestre de 2021
ratificando sua conformidade com a Política de
Investimentos.
Camaçari-BA, 19 de novembro de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
CONSELHEIRA TITULAR
MARINEIDE ALVES DA SILVA
CONSELHEIRA TITULAR

STT

Segunda-feira
29 de Novembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1797 - Pagina. 14 de 17

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 144
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais:
RESOLVE
Art. 1º. TORNAR PÚBLICO o resultado do Chamamento
Público nº 001/2021, realizada no nono dia do mês de
Agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 9:00h - Diário
Oficial do Município nº 1661, veiculado no período de 06
de Maio de 2021, na página 13.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA

PORTARIA Nº 146/2021
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
Constitui Comissão para proceder ao
Inventário dos valores da
Superintendência de Trânsito e
Transporte Público – STT do Município
de Camaçari/BA existentes em caixa e
bancos e dá outras providencias.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Apenas a participante HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA, apresentou proposta de preços nesta
categoria.
Art. 2º. Convocar os candidatos acima para atuarem com
o Objeto Contratação de operadoras de planos de
assistência à saúde para prestação de serviços de
assistência odontológica e médico – hospitalar,
ambulatorial, laboratorial e de diagnóstico por imagem,
aos servidores municipais vinculados a
Superintendência de Trânsito e Transporte de Camaçari
– BA, devendo apresentar-se imediatamente na sede da
STT, munido das cópias dos documentos exigidos no
Edital.
Art. 3º. As empresas credenciadas assinarão o Termo
de Ciência de que a contratação obedecerá aos
interesses e necessidade da Administração onde as
operadoras deverão ter estrutura própria e/ou rede de
credenciados, referenciados ou cooperados com
abrangência na região de Camaçari/BA ou rede
ABRAMGE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
MEDICINA EM GRUPO e, em situações de urgências
emergências.
Paragrafo Único. Os serviços de assistência médica e
hospitalar deverão ser os relacionados com todas as
especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina e as doenças relacionadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde (OMS);
Art. 4º. O local de apresentação será na sede da
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI - STT.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de
2007.
RESOLVE
Art. 1º - Fica constituída Comissão para proceder ao
Inventário dos valores da Superintendência de Trânsito e
Transporte Público – STT do Município de Camaçari/BA
e dos Fundos existentes em Caixa e Bancos, composta
dos seguintes servidores: FRED DE OLIVEIRA LEITE,
matrícula nº 1014, MARIA CAROLINA DE CARVALHO
GALVÃO MOTTA, matrícula nº 1015180 e EDSON
ROBERTO GOMES DA SILVA, matricula nº 101313, sob
a presidência do primeiro.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de
suplente a fim de substituir os titulares especificados nos
incisos anteriores, a servidora PATRICIA SOARES DE
ASSIS FERREIRA, matrícula nº 1077.
Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 07 de
janeiro de 2022 para apresentar o Termo de Conferência
de Caixa e o Termo de Conferência de Saldo Bancário,
na forma dos anexos I e II deste Decreto, lavrado no
último dia do mês de dezembro de 2021.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 147/2021
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
INSTITUI COMISSÃO DE INVENTÁRIO
DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E DE BENS
EM ALMOXARIFADO PERTENCENTES À
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO DE
CAMAÇARI/BA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de
2007.
RESOLVE
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens
Móveis, Imóveis e Bens em Almoxarifado pertencentes à
Superintendência de Trânsito e Transporte Público de
Camaçari/BA.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes
membros, sob a presidência do primeiro:

I.LAIS SILVA SANTANA, matrícula nº 1004;
II.DENILZA NEVES ANDRADE, matrícula nº 101327;
III.MARILTON ALVES FALCÃO, matrícula nº 1015207.
VI.Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de
suplente a fim de substituir os titulares especificados
nos incisos anteriores, a servidora ANTONIO MARCOS
DE OLIVEIRA CORREIA, matrícula nº 1015192.
Art. 3º São atribuições dos membros da comissão:
1.

Diário Oficial do

CAMAÇARI

Realizar o inventário anual de bens móveis,
imóveis e bens em almoxarifado, promovendo o
exame físico dos bens quanto à especificação e
quantidade;

2. Elaborar relatórios (Termos Circunstanciados) do
inventário de bens móveis, imóveis e dos bens
em almoxarifado da Prefeitura e Fundos
Municipais existentes, indicando o saldo total
apurado e o detalhamento das divergências
encontradas (através de notas explicativas) que
serão encaminhados junto à Prestação de
Contas Anual do exercício de 2021.
Art. 4º Ao ser detectada pela Comissão a existência de
bens julgados desnecessários e/ou inservíveis, será
relatado o fato ao Setor de Patrimônio para ciência e
providências cabíveis.
Art. 5º Os bens patrimoniais não localizados no dia da
verificação física, sem justificativa do seu responsável,
ou com justificativa não aceita pela Comissão, serão
considerados extraviados e, nessa condição, serão
relatadas para o Setor de Patrimônio tomar as devidas
providências junto ao Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Essa Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 148/2021
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
Designa servidor para fins de
fiscalização da execução do Contrato
Administrativo nº 003/2021 para atender
as necessidades da Superintendência
de Trânsito e Transporte Público – STT
do município de Camaçari/BA e dá
outras providencias.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de
2007.
Considerando as disposições constantes na Lei Federal
nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007;
RESOLVE
Art. 1º. Designar a servidora MARILTON ALVES
FALCÃO, mat. 1015207, para fins de fiscalização da
execução dos Contratos Administrativos abaixo
discriminados para atender as necessidades da
Superintendência de Trânsito e Transporte Público –
STT do município de Camaçari/BA:
I – CONTRATO Nº 003/2021, Aquisição de fardamento,
calçados e Capa de chuva para atender as necessidades
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público –
STT.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de
suplente a fim de substituir o titular especificado no
inciso anterior, a servidora DENILZA NEVES
ANDRADE, mat. 101327.
Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, Retroagindo seus efeitos ao dia 02 de Março
de 2021.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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RESOLVE

PORTARIA Nº149/2021
DE 25 NOVEMBRO DE 2021
Designa servidor para fins de
fiscalização da execução do Contrato
Administrativo nº 004/2021 para
atender as necessidades da
Superintendência de Trânsito e
Transporte Público – STT do município
de Camaçari/BA e dá outras
providencias.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 730, de 18
de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de outubro de
2007.
Considerando as disposições constantes na Lei Federal
nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007;

Art. 1º. Designar o servidor MARILTON ALVES
FALCÃO, mat. 1015207 para atender as necessidades
da Superintendência de Trânsito e Transporte Público –
STT do município de Camaçari/BA:
I – CONTRATO Nº 004/2021, Aquisição de fardamento,
Calçados e Capa de chuva para atender as
necessidades da Superintendência de Trânsito e
Transporte Público – STT.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de
suplente a fim de substituir o titular especificado no
inciso anterior, a servidora DENILZA NEVES
ANDRADE, mat. 101327.
Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, Retroagindo seus efeitos ao dia 02 de Março
de 2021.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EM BRANCO
Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2021.11.29 14:46:41 -03'00'

