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DECRETO Nº 7713/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00035.07.10.371.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora LAUDICE FRANÇA DA SILVA, matrícula 

9575, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente 

Comunitário de Saúde, 40 HS, classe 1, nível I, referência 

D, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, com 

proventos proporcionais.

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

1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), constituído do 

valor de R$ 809,94 (oitocentos e nove reais e noventa e 

quatro centavos) correspondente a 62% (sessenta e dois 

por cento) do salário de contribuição do mês de fevereiro 

de 2022, acrescido da complementação do salário 

mínimo no valor de R$ 402,06 (quatrocentos e dois reais 

e seis centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 

201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 

valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações posteriores, não possuindo paridade com o 

servidor ativo.

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

publicação.

DECRETO Nº 7712/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00197.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“a” e § 5º do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 18, 20 e 45 da Lei  

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora EDILEUZA PEREIRA DAS NEVES, matrícula 

61125, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Professor II, 40H, classe 4, nível II, referência D, lotada na 

Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 

integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 3.627,18 

três mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-

á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔ0,NIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7714/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00131.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da e 

lei municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora  CREMILDA CONCEIÇÃO SIMÕES, matrícula 

6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 

Legislativo L-2, 40 h, lotada na Diretoria Legislativa da 

Câmara Municipal de Camaçari, com proventos integrais.

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

4.948,77 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e 

setenta e sete centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7715/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00211.07.10.642.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA POR 
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, 
com fundamento no artigo 40,§ 1° inciso I da Constituição 
Federal de 1988 com redação dada pela EC 103/2019, 
combinado com o artigo 17  da Lei Municipal 1644/2020, 
à servidora WILMA BARBOSA BARRETO DOS 
SANTOS matrícula 63086, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Merendeira, 40 HS, classe 1, nível 
II, referência B, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de R$ 
952,08 (novecentos e cinquenta e dois reais e oito 
centavos) equivalente a 60% (sessenta por cento) da 
média dos salários de contribuição até o mês de outubro 
de 2021 e R$ 147,92 (cento e quarenta e sete reais e 
noventa e dois centavos) da complementação do salário 
mínimo, conforme demonstrativo de cálculo, devendo os 
efeitos do presente ato, retroagirem a 08/11/2021, data de 
expedição do Laudo Médico.

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

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 33 da Lei Municipal 1644/2020, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7716/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00216.07.10.642.2021.
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RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA POR 
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, 
com fundamento no artigo 40,§ 1° inciso I da Constituição 
Federal de 1988 com redação dada pela EC 103/2019, 
combinado com o artigo 17  da Lei Municipal 1644/2020, 
ao servidor AGENOR DA COLONIA SANTANA 
matrícula 63358, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Porteiro, 40 HS, classe 1, nível II, referência B, 
lotado na Secretaria de Educação – SEDUC, com 
proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 
R$ 931,58 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta e 
oito centavos) equivalente a 60% (sessenta por cento) da 
média dos salários de contribuição até o mês de outubro 
de 2021 e R$ 168,42 (cento e sessenta e oito reais e 
quarenta e dois centavos) da complementação do salário 
mínimo, conforme demonstrativo de cálculo, devendo os 
efeitos do presente ato, retroagirem a 08/11/2021, data 
de expedição do Laudo Médico.

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

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 33 da Lei Municipal 1644/2020, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7717/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00206.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da e 

lei municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora   MARIA LINDINALVA SANTANA, matrícula 

2699, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Assistente Administrativo,  40 hs, classe 2, nível II, 

referência J, lotada na Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano  e Meio Ambiente–  SEDUR, com proventos 

integrais.

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

3.344,44 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 02 de março de 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7718/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00195.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 

Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 

da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, à 

servidora JAILDA SANTOS SOARES, matrícula 8108, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II, 

40H, classe 4, Nível II, referência E, lotada na Secretaria 

de Educação – SEDUC, com proventos integrais.

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

6.291,95 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e 

noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.
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Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações posteriores, possuindo paridade com o 

servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7719/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00128.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

art. 6º da EC 41/2003 e de acordo com o disposto no 

artigo 42 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações  

posteriores ao servidor RENATO DA SILVA 

RODRIGUES, matrícula 910, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Supervisor Técnico de Obras, 30 

H, classe 3, nível I, referência J, lotado na Secretaria da 

Fazenda – SEFAZ, com proventos integrais.

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

4.131,61  (quatro mil, cento e trinta e um reais e sessenta 

e um centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 02 de março de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7723/2022
DE 04 DE MARÇO DE 2022

Fixa novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do 
Transporte Especial Complementar no 
âmbito do Município de Camaçari e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conforme 
o disposto nos arts. 23 a 25, do Decreto n° 3621, de 29 de 
abril de 2002; artigos 33 a 35 do Decreto n° 3875, de 08 
de junho de 2001; e no art. 94 inc. XV da Lei Orgânica do 
Município:

CONSIDERANDO que desde o último reajuste realizado 
sobre as tarifas do Transporte Coletivo por ônibus e do 
Transporte Especial Complementar, há 03 (três) anos, 
verificou-se o aumento dos insumos inerentes à 
prestação de tais serviços, tais como o preço do 
combustível e o custo de mão de obra;

CONSIDERANDO que as cooperativas de transporte 
que prestam os serviços de transporte público no 
Município vêm manifestando à Prefeitura a inviabilidade 
econômica da continuidade da prestação dos serviços 
nas condições atuais;

CONSIDERANDO, ainda, que a Superintendência de 
Trânsito e Transporte Municipal elaborou estudo técnico, 
do qual resultou atestada a incidência de fatores 
externos que repercutiram no incremento do custo das 
empresas e cooperativas correlatos à prestação dos 
serviços, conforme processo administrativo nº 
120.10.01.817.2022;

CONSIDERANDO, também, a natureza essencial dos 
serviços de transporte público, que não podem sofrer 
descontinuidade;

CONSIDERANDO que a tarifa praticada no Município 
Camaçari está dentre as menores praticadas em todos 
os Municípios de Região Metropolitana de Salvador 
(RMS);

CONSIDERANDO que o aumento ora implementado 
resultará na manutenção das tarifas praticadas em 
Camaçari como a uma das de menor valor dentre todos 
os Municípios da Região Metropolitana de Salvador, bem 
como dentre todos os Municípios, do porte de Camaçari, 
que são integrantes de região metropolitana em todo o 
Brasil;      

DECRETA

Art. 1º - Com o objetivo de diminuir o fluxo de dinheiro em 
espécie nos veículos que realizam o Transporte Coletivo 
por Ônibus e do Transporte Especial Complementar no 
Município de Camaçari, e, com isso, aumentar a 
segurança da população e dos passageiros, fica mantida 
a tarifa diferenciada para o pagamento por meio de 
“CamaçariCard”, nos termos fixados neste Decreto.
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Art. 2º - Ficam fixados novos valores para as tarifas do 
Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 
Complementar, no âmbito da zona urbana do Município 
de Camaçari, na forma a seguir estabelecida:

Art. 3° Ficam fixados novos valores para as tarifas do 

Transporte Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial 

Complementar, no âmbito da Costa de Camaçari, na 

forma a seguir estabelecida:

a)Valor da Passagem: COSTA DE CAMAÇARI - 1

a)Valor da Passagem: COSTA DE CAMAÇARI – 2

Art. 4° Para a cobrança da meia-passagem, considera-

se o valor referente a 50% (cinquenta por cento) dos 

valores estabelecidos nos arts. 2° e 3° deste Decreto, 

considerando cada modalidade específica.

Art. 5º - Os valores das tarifas fixadas terão sua vigência 
a partir da 0h do dia 05 de março de 2022.

Art. 6º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI, EM 04 DE MARÇO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 7691/2022
DE 31 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre o protocolo de medidas a 
serem adotadas no retorno às aulas 
presenciais, para segurança sanitária 
em ambientes escolares, em atenção 
à COVID-19.

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

Considerando o trabalho conjunto realizado entre as 
diversas Secretarias Municipais, especialmente as 
Secretarias de Saúde e de Educação; e

Considerando a necessidade de garantir, em harmonia, 
os direitos constitucionais à educação e à saúde da 
população Camaçariense, em especial dos alunos das 
redes pública e privadas de ensino, com o retorno às 
aulas presenciais;

DECRETA

Art. 1º - Fica instituído, na forma do anexo único deste 
Decreto, o Protocolo de Medidas a serem adotadas no 
retorno às aulas presenciais, para segurança sanitária 
em ambientes escolares. 

Art. 2º - O funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino do Município de Camaçari, na forma presencial, 
tem a sua autorização condicionada ao cumprimento 
das regras e procedimentos dispostos no Protocolo de 
Medidas referido no artigo anterior.

Parágrafo Único. Devem os órgãos municipais exercer 
a fiscalização, de forma a garantir o cumprimento das 
disposições do Protocolo, bem assim aplicar as 
s a n ç õ e s  l e g a l m e n t e  d e f i n i d a s  p a r a  o s  
estabelecimentos que incorrerem em descumprimento 
de suas regras. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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LOCALIDADE  
INTEIRA  

COM PAGAMENTO EM ESPÉCIE  

INTEIRA  
COM PAGAMENTO VIA 

CAMAÇA RICARD  

SEDE  
R$ 3,90  

(três reais e noventa centavos)  
R$ 3,60  

(três reais e sessenta centavos)  

 

LINHAS  TARIFA  
ORIGEM  DESTINO  EM ESPÉCIE  CAMAÇARICARD  

CENTRO  AREMBEPE  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  JAUÁ  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centa vos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  VILA DE ABRANTES  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  CATU DE ABRANTES  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  CORDOARIA  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta c entavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  AÇÚ DA CAPIVARA  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

CENTRO  
CAJAZEIRAS DE 

ABRANTES  
R$ 4,30  (quatro reais e 

trinta centavos)  
R$ 4,00  (quatro reais)  

 

LINHAS  TARIFA  
ORIGEM  DESTINO  EM ESPÉCIE  CAMAÇARICARD  

CENTRO  BARRA DO POJUCA  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  
FAZENDA 

CAJAZEIRA  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  TIRIRICA  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  JORDÃO  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  LAGOA SECA  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  BARRA DE JACUÍPE  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  GUARAJUBA  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  

CENTRO  MONTE GORDO  
R$ 6,00  (seis reais)  R$ 5,50  (cinco reais e 

cinquenta centavos)  
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MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA 
SEGURANÇA SANITÁRIA EM AMBIENTES 

ESCOLARES

Diante do cenário de Emergência Sanitária, decorrente 
da pandemia da COVID-19, conforme estabelece a 
Portaria nº 188/GM/MS, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), será 
necessária a adoção de medidas sanitárias, objetivando 
o controle, a prevenção e a diminuição do risco de 
contaminação e assim, consequentemente, a proteção à 
saúde da comunidade escolar do município de Camaçari.

Com o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de 
Saúde segue avaliando os riscos e os níveis de 
transmissão local, para que o retorno das atividades de 
educação aconteça de forma segura e em observância 
ao momento epidemiológico municipal.

I.Medidas sociais em saúde:
1. É facultado a aferição de temperatura de alunos, 
funcionários ou visitantes, previamente ao ingresso nas 
dependências escolares;

2. Garantir o fornecimento regular e abastecimento de 
materiais de limpeza, de lavagem das mãos e 
preparações alcoólicas. A lavagem das mãos deve 
acontecer frequentemente até a altura dos punhos, com 
uso de água e sabão, além do uso do papel toalha (Anexo 
1);
3. Garantir o fornecimento de materiais e equipamentos 
de proteção individual, para a equipe de profissionais da 
escola e estudantes em situações de vulnerabilidade 
socioeconômica, como a máscara descartável, além do 
álcool em gel para higienização das mãos, e providenciar 
a substituição sempre que necessário; 

4. O uso de máscaras é obrigatório para todos (alunos e 
profissionais). A escola deve assegurar o fornecimento 
de máscaras para profissionais da educação e alunos da 
rede pública em quantidade suficiente para a troca, que 
deve ser realizada a cada 04 (quatro) horas ou uma por 
turno, ou sempre que se apresentar úmida ou com 
sujidades. Uma quantidade extra deve ficar disponível na 
escola para caso haja uma necessidade. Para escolas 
particulares fica facultado o fornecimento de máscaras 
para os estudantes e colaboradores; 

5. Utilizar máscaras de forma a cobrir a boca e o nariz 
durante todo o período no ambiente escolar. A ressalva, 
sobre o uso obrigatório de máscaras, é que o uso não se 
torna obrigatório para crianças de 0 a 5 anos, assim como 
alunos com deficiência e/ou condições clínicas especiais 
que apresentem dificuldades de retirá-las, deve-se 
nestes casos adotar medidas para manter o 
distanciamento e evitar o risco de contaminação desse 
público;  

6. Fica a escola responsável por fixar e distribuir material 
informativo aos pais, alunos e profissionais quanto às 
medidas protetivas para o retorno das aulas, bem como 
distribuição ou fixação de material (cartazes, panfletos, 
entre outros) nas unidades de ensino, que podem ser 
distribuídas de forma virtual; 
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7. Sugere-se a realização de palestras de educação em 
saúde com orientações para pais e responsáveis, 
garantindo o acesso às informações do item 6; 
8. Disponibilizar lavatórios exclusivos para a higiene das 
mãos com recursos (papel toalha, sabonete líquido e 
lixeira com pedal e tampa) em locais estratégicos, como 
áreas de circulação e na entrada do refeitório, atentando 
para que estes sejam também adaptados ao público-
alvo;
9. Disponibilizar dispensadores com álcool em gel e 
líquido a 70% para cada ambiente das unidades 
administrativas e de ensino, conforme preconiza a Lei 
Estadual 13.706/2017. Observar se há dispensadores 
que sejam adequados a todas as crianças e pessoas com 
deficiência (PcD) ou fornecer embalagens individuais. 
Preferencialmente, lavar as mãos com água e sabão;
10. Orientar o distanciamento social entre todos da 
comunidade escolar e cuidados quanto à contaminação 
cruzada via cumprimentos com beijos, abraços e apertos 
de mãos com intuito de reduzir a transmissão do vírus da 
Covid-19 e outras síndromes gripais entre escolares; 
11. Manter, preferencialmente e sempre que possível, 
portas e janelas abertas para ventilação do ambiente. 
Caso ocorra uso de ventilador e ar-condicionado, devem 
estar sempre limpo;
12. Evitar que vários estudantes utilizem os sanitários de 
uma só vez, observando o tamanho e disposição desses;
13. Se possível, interditar temporariamente, de forma 
alternada, pias, mictórios e outros equipamentos que não 
possuam divisórias;
14. Durante as refeições, priorizar sempre que possível, 
refeições empratadas em vez de autosserviço, mantendo 
distanciamento entre os escolares de forma a evitar 
aglomerações;
15. Manter o cumprimento dos Procedimentos 
Operacionais Padrão - POP de manipulação de 
alimentos;
16. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como 
copos e talheres, materiais de escritórios, livros, 
panfletos e afins;
17. Orientar o consumo de água por meio de copo 
individual ou descartáveis e garrafas de água própria. Os 
esguichos dos bebedouros devem ser substituídos por 
torneiras; 
18. Organizar fluxos de entrada, saída, intervalos e 
demais deslocamentos coletivos dos estudantes no 
ambiente escolar.  Usar sinalização e demarcação visual 
em locais que requerem organização de filas;
19. Deve haver retorno dos profissionais devidamente 
vacinados às atividades presenciais, devendo 
permanecer afastados profissionais que apresentem 
sintomas gripais ou que apresentem resultado positivo 
para Covid-19;
20. As escolas devem possuir registro da situação vacinal 
para COVID-19 entre os estudantes, assim como de 
outras vacinas constantes do Calendário Vacinal para 
cada faixa etária;
21. Pode haver retorno das atividades em grupo e 
práticas de Atividades Físicas, desde que sejam 
respeitados os protocolos;
22. No caso de estudantes de grupo de risco (Anexo 2), 
deve-se levar em consideração apresentação de laudo 
médico permitindo retorno para atividades presenciais, 
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mantendo cuidados de higiene, distanciamento e 
considerar a adoção de estratégias não presenciais para 
reposição das atividades, caso não seja orientado 
retorno presencial;  
23. Quando não for possível as atividades presenciais 
em virtude de mudança no cenário epidemiológico, 
priorizar o uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e 
eventos à distância;
24. A entrada de voluntários, convidados externos e 
pais/responsáveis na escola, bem como a circulação 
destes nas dependências internas da escola, devem 
ocorrer respeitando as medidas sanitárias vigentes;
25. Cada escola, considerando sua realidade local, 
deverá informar aos profissionais da educação quanto 
ao risco de COVID-19, reconhecimento de sinais e 
sintomas e fluxo de encaminhamentos/condutas de 
casos suspeitos. Vide apêndice unidades de saúde do 
município (Anexo 3 - Fluxograma de prevenção de surto 
de síndromes gripais nas escolas);
26. Respeitar o distanciamento entre as pessoas, com 
exceção dos profissionais que atuam diretamente com 
crianças de creche, pré-escola e alunos especiais;
27. Recomenda-se o uso de máscaras e avental 
descartável para professores/cuidadores que tenham 
contato com bebês, crianças pequenas e alunos 
especiais (que tem uso de máscara contraindicado). 
Realizar a higiene adequada das mãos antes e após o 
cuidado à cada criança;
28. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Pediatria/SBP recomenda que o estudante não deve ir à 
escola ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre, 
manifestações respiratórias, diarreia, entre outras, até 
que haja a conclusão do diagnóstico. Orientar pais e 
responsáveis sobre a importância do aluno não 
comparecer à escola, quando apresentar algum sintoma 
suspeito da doença. Reconhecer os sintomas, ir a 
unidade de saúde mais próxima de casa, conforme 
apêndice 1 e afastar a criança da escola, que será uma 
importante medida para mitigar o risco de contágio da 
COVID-19 para a comunidade escolar (Anexo 3 - Fluxo 
de prevenção de surto de síndromes gripais nas 
escolas);
29. Bibliotecas poderão funcionar sob as mesmas 
condições sanitárias de segurança no retorno às aulas; e
30. Os veículos de transporte escolar deverão obedecer 
à capacidade de lotação permitida, observando o uso de 
máscaras pelos passageiros. É recomendável manter, 
boa ventilação natural durante o transporte dos alunos. 
Não deve ser permitida a entrada de outras pessoas que 
não sejam da comunidade escolar. 

II. Medidas de limpeza e higienização dos 
ambientes:
1. Intensificar a frequência de limpeza e desinfecção 
para minimizar o potencial de exposição a gotículas 
respiratórias;
2. Limpar e desinfetar rotineiramente todas as áreas, 
locais de uso comuns, superfícies e objetos, em especial 
aqueles que são frequentemente tocados. Isso inclui 
limpeza de objetos e superfícies normalmente não 
limpos diariamente como maçanetas, corrimãos de 
escadas, interruptores de luz, portas e bancadas, mesas 



e cadeiras, sempre antes do início das aulas em cada 
turno e sempre que necessário;
3. Limpar com os produtos de limpeza normalmente 
usados na rotina da escola. Para desinfecção, os 
desinfetantes domésticos mais comuns são eficazes;
4. Garantir o descarte correto dos kits de limpeza para 
evitar o contato com outros materiais, por meio de lixeira 
com pedal e de uso exclusivo para essa finalidade;
5. Utilizar apenas os produtos de limpeza e desinfecção 
devidamente aprovados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA e de acordo com as 
instruções do rótulo;
6. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho 
e dos equipamentos de uso coletivo, seguindo todas as 
etapas descritas no procedimento operacional padrão de 
limpeza e higienização dos ambientes, superfícies e 
equipamentos, documento este que foi apresentado pela 
unidade escolar para o licenciamento sanitário da escola;
7. Estabelecer cronograma de limpeza regular do 
ambiente escolar, especialmente dos banheiros, com 
lista de checagem e registro para controle;
8. Certificar-se de que o lixo seja removido com 
frequência e descartado com segurança;
9. Manter materiais de limpeza e álcool em locais 
seguros, de modo a evitar acidentes; e
10. Treinar a comunidade escolar quanto ao uso, guarda 
e limpeza dos materiais e equipamentos de proteção, 
adequados a cada risco/atividade, bem como quanto aos 
protocolos específicos de cada área.

III. Orientação sobre a conduta diante de casos 
suspeitos e confirmados de COVID-19:

1. Alunos e trabalhadores que apresentem sinais e 
sintomas suspeitos de COVID-19 devem ser 
direcionados aos serviços de saúde para diagnóstico e 
registro no Sistema de Informação da Saúde;

2. É recomendável a existência de ambiente para 
promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa 
que venha a apresentar na escola os sinais e sintomas 
suspeitos de COVID-19, até que seja encaminhada ao 
serviço de saúde pelos pais ou responsáveis;

3. Até que haja a definição de diagnóstico, alunos ou 
funcionários devem se manter afastados das atividades 
escolares presenciais, conforme protocolo estabelecido 
ou avaliação médica; e
4. Alunos ou funcionários com confirmação por qualquer 
um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-
imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19 devem 
cumprir isolamento com base nos critérios definidos no 
Guia de Vigilância Epidemiológica – Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença 
pelo Coronavírus. Os casos que não passaram por 
internamento e estiverem há 24 horas de resolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão 
dos sintomas respiratórios, podem retornar às 
atividades. Não sendo necessário testar para sair do 
isolamento. 

IV. Orientação da Vigilância das Síndromes Gripais 
nas Escolas

1. A SEDUC deverá solicitar em cada unidade escolar a 
designação de um profissional de referência para 
vigilância de síndromes gripais. O mesmo se aplica às 
escolas da rede privada (Anexo 4);
2. Na identificação de funcionários ou alunos 
sintomáticos o profissional de referência deverá 
preencher o formulário de notificação de síndrome gripal 
estabelecido pela SESAU e fazer o encaminhamento do 
suspeito para atendimento médico, conforme fluxo 
estabelecido;
3. As unidades de saúde que acolherem os suspeitos 
deverão submetê-los a exames conforme estabelecido 
pela SESAU; e
4. Os casos de síndrome gripal notificados pelas 
unidades escolares serão monitorados pelos Distritos 
Sanitários e Vigilância Epidemiológica.

V. Considerações Finais
As recomendações contidas neste documento, podem 
ser atualizadas de acordo com as publicações mais 
recentes do Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação e pelas Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde. Manter atenção para as recomendações oficiais 
vigentes em cada momento.

O cronograma de reabertura das atividades presenciais 
escolares estará sujeito a publicação em meios oficiais 
do Município de Camaçari, mediante avaliação do 
estágio da transmissão do vírus causador da COVID-19.

APÊNDICE
Apêndice 1: Unidades de Saúde do Município de 
Camaçari
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ANEXOS

Anexo 1.1 – Lavagem das mãos

Anexo 1.2

São consideradas condições de risco:
 Idade igual ou superior a 60 anos;
 Cardiopatias graves ou descompensados 
(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica);
 Pneumopatias graves ou descompensados (asma 
moderada/grave, DPOC)
 Imunodepressão;
 Doenças renais crônicas em estágio avançado 
(graus 3, 4 e 5);
 Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
 Doenças cromossômicas com estado de fragilidade 
imunológica; e
 Gestação de alto risco.

Anexo 1.3 – Fluxograma: Plano de prevenção de 

surto de COVID-19 nas escolas

Fonte: Adaptado por Larissa Almeida e Tiago Prates 

(FESF-SUS) do Protocolo de prevenção ao surto de 

COVID-19 da Secretaria de Saúde de Camaçari-BA, 

2021.

Anexo 1.4
Plano de prevenção de surto de COVID-19 nas 
escolas diante de um caso suspeito

1. Identificação de profissional de referência em cada 
Escola – Responsável: SEDUC;
2. Treinar a comunidade escolar para vigilância das 
medidas não farmacológicas e identificação dos casos 
suspeitos; Responsável: PSE (DAS) e CIEVS;
3. Recomendar a sistematização de um check-list diário 
para a identificação de possíveis casos suspeitos, entre 
alunos e profissionais em atividade na unidade escolar;
4. Na identificação de casos suspeitos, o profissional da 
diretoria da escola deverá fazer uma notificação 
simplificada do caso no formulário eletrônico criado pelo 
CIEVS/DIVISA para tal finalidade;
5. Após a notificação da suspeita, o aluno ou funcionário 
suspeito, deverá ser afastado das suas atividades 
presenciais e ser orientado a buscar uma unidade de 
saúde para realização do teste/exame e monitorar o 
paciente. Se o aluno suspeito for menor, orienta-se o 
acolhimento em espaço reservado e com profissional 
específico para até a chegada de pais/responsáveis;
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Responsável: SEDUC;
6. Não identificando casos suspeitos, na avaliação 
semanal, o profissional de referência da escola deverá 
fazer uma notificação negativa online do caso no 
formulário eletrônico criado pelo CIEVS/SESAU;
7. Todos os suspeitos submetidos à coleta terão seus 
resultados monitorados pela Secretaria de Saúde e na 
ocorrência de positividade do exame, serão 
comunicados ao CIEVS/DIVISA;
Responsável: SESAU;
8. Na ocorrência de positividade, a escola também será 
comunicada para que sejam tomadas as medidas de 
prevenção cabíveis, seguindo protocolo estabelecido 
pela SEDUC/SESAU; devem cumprir isolamento com 
base nos critérios definidos no Guia de Vigilância 
Epidemiológica – Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus; 
Retornando às atividades após 24 horas de resolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão 
dos sintomas respiratórios, desde que não tenham sido 
internados. 
9. Na ocorrência de 2 casos confirmados, em período 
inferior a 14 dias, a escola deverá ser monitorada pela 
SEDUC até a finalização do surto, cuja situação deverá 
ser compartilhada com o CIEVS;
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS – CORREIOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE 
AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA

 Nº 03/2022

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS, Empresa Pública Federal, vinculada 
ao Ministério das Comunicações - MC, criada pelo 
Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969, inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 34.028.316/0001-03, com sede em 
Brasília/DF, situada no Setor Bancário Norte (SBN), 
Quadra 1, Conjunto 03, Bloco "A", doravante 
denominada simplesmente CORREIOS, representada, 
neste ato, por seu Superintendente Estadual Maria de 
Souza Meirelles, Carteira de Identidade n.º 2976807-
SESED/RN, CPF n.º 410.904.976-87, e do outro lado, 
a(o) Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 14.109.763/0001-80, com sede na 
cidade Camaçari/BA, situada a rua Francisco Drumond, 
s/nº, Centro Administrativo, cep 42800-918, doravante 
denominada simplesmente de ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA, neste ato representada por seu(s) prefeito, 
Sr(a) Antônio Elinaldo Araújo da Silva, carteira de 
identidade n.º 04231738 04 expedida por SSP-BA, CPF 
n.º 598.837.315-15.

RESOLVEM acordar, por força do presente instrumento, 
com fulcro na Lei n.º 13.303/2016, na Portaria 
Interministerial n.º 4.474/2018, e tendo ainda como 
referência legislativa, no que couber, o Decreto n.º 
6.170/07 e a Portaria interministerial n.º 507, de 24 
novembro de 2011, o presente ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA para a Agência de Correios 
Comunitária, que será regido pelas seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

1.1. Pelo presente instrumento de Acordo de 
Cooperação Técnica e na melhor forma de direito, os 
Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA acordam 
em conjugar esforços, no intuito de proporcionar 
ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS à população 
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da localidade de Catú de Abrantes, por meio de Agência 
de Correios Comunitária (doravante denominada 
simplesmente AGC), mediante prestação de serviços e a 
comercialização de produtos, na forma que lhe forem 
autorizados, conforme descrição constante do Plano de 
Trabalho, parte integrante do presente Instrumento, de 
acordo com as orientações que lhe forem fornecidas e 
sob a supervisão dos Correios.

1.2. Além das atividades de comercialização de produtos 
e da prestação de serviços dos Correios, na forma 
autorizada pelos Correios, a ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA poderá executar outras atividades e prestar 
serviços afins e não concorrentes com a atividade postal, 
previamente autorizadas pelos Correios e indicadas no 
Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E DA 
PARTICIPAÇÃO DOS CORREIOS

2.1. Ministrar treinamento inicial de qualificação para 
operação da unidade, inclusive, por ocasião da 
implantação de novos serviços ou introdução de novos 
procedimentos, bem como promover, cursos de 
reciclagem quando houver rotatividade de seus 
servidores, empregados ou prepostos do Órgão ou 
Entidade Pública, designados para a operação da AGC.

2.2. Os Correios fornecerão ao ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA os insumos/materiais de consumo 
personalizados a serem utilizados, exclusivamente, na 
prestação de serviços, no tratamento dos objetos ou 
expedição da carga postal, enquanto esse for o padrão 
adotado pelos Correios.

2.2.1. Os insumos/materiais de consumo personalizados 
de que trata o subitem 2.2 são aqueles que contêm 
marcas e patentes registradas ou licenciadas em nome 
dos Correios.

2.2.2. Exclui-se do suprimento que será realizado pelos 
Correios os insumos/materiais de consumo que podem 
ser adquiridos diretamente de qualquer fornecedor ou de 
fornecedor homologado, a exemplo de materiais de 
escritório, administrativos ou de apoio a operação.

2.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares do serviço, as cláusulas do Acordo e as 
normas legais, supervisionando, periodicamente, os 
aspectos operacionais e comerciais do ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA.

2 . 4 .  Regu lamen ta r  o  se rv i ço  e  f i s ca l i za r  
permanentemente a sua prestação.

2.5. Intervir na prestação dos serviços, nos casos e nas 
condições que contrariem os dispositivos previstos em 
lei, regulamento ou neste instrumento.

2.6. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, 
apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, 
que serão cientificados das providências tomadas nos 
prazos previstos nos regulamentos internos dos serviços 
e na legislação vigente.

2.7. Transportar malas/objetos destinados à 
distribuição domiciliária ou entrega interna à unidade de 
atendimento, ou disponibilizar por meio da Agência 
Vinculadora na inexistência de linha regular.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E DA 
PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA
3.1.Cumprir as instruções e as normas dos Correios.

3.2.Poderá ser autorizada a venda de produtos objeto 
deste Acordo de Cooperação Técnica, desde que solicite 
e seja autorizado formalmente pelo Correios.

3.3. Deverá providenciar a aquisição, quando houver 
viabilidade, dos insumos/materiais de consumo 
necessários para a operação da Unidade, requisitando-
os sempre que preciso, à agência vinculadora, de forma a 
manter sempre um estoque suficiente à prestação dos 
serviços.

3.4. Prestar todos os SERVIÇOS autorizados pelos 
Correios, garantindo que todos  os objetos postados e/ou 
recebidos, na  AGC, sejam encaminhados aos Correios, 
conforme estabelecido no Plano de Trabalho, que é parte 
integrante deste Acordo de Cooperação Técnica.

3.5. Solicitar formalmente autorização dos Correios para 
prestação de serviços não constantes das Atividades 
Autorizadas no Plano de Trabalho.

3.5.1. Os Correios avaliarão a solicitação para fins de 
inclusão de novos serviços e produtos no Plano de 
Trabalho e comunicarão formalmente sua decisão.

3.6. Providenciar a instalação, a manutenção e a 
operação de todos os equipamentos necessários à AGC, 
de acordo com as instruções fornecidas pelos Correios e 
nos prazos acordados.

3.7. Fornecer aos Correios as informações por ele 
solicitadas a respeito da operação da unidade.

3.8. Cobrar, pela prestação dos SERVIÇOS autorizados, 
estritamente, os valores constantes de Tarifas e Tabelas 
fornecidas pelos Correios.

3.9. Não delegar a terceiros a prestação dos SERVIÇOS 
dos Correios, objeto deste Acordo.

3.9.1. Entende-se por delegar a terceiros os casos em 
que o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA tenha um 
contrato com alguma outra empresa e subdelegue a 
operação da AGC a ela.

3.10. As AGCs deverão ter horários de funcionamento 
compativeis com os do estabelecimento responsável 
pela sua operacionalização. Caso a AGC opere em área 
exclusiva, os horários de atendimento a serem adotados 
deverão obedecer aos mesmos critérios estabelecidos 
para as Agências de Correios, conforme definido em 
norma interna dos Correios.

3.10.1. A AGC deverá realizar a entrega interna durante 
o horário de funcionamento.

3.10.2. A AGC disponibilizará os objetos para retirada 
pelo cliente na unidade.
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3.10.3. Garantir o horário mínimo de atendimento 
previsto nas normas dos Correios, ainda que necessário 
o fechamento da agência para a execução da atividade 
de distribuição domiciliária.

3.10.4. Deverá ser afixado em local visível ao público 
cartaz informativo divulgando ao público em geral os 
horários e dias em que será efetuada a distribuição 
externa.

3.10.5. Efetuar o registro do servidor, empregado ou 
estagiário e manter em dia os pagamentos 
correspondentes a todas as obrigações civis, fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias, apresentando 
periodicamente, conforme solicitação dos Correios, 
informações cadastrais e/ou certidões negativas que 
comprovem a regularidade jurídico fiscal.

3.10.6. Caso não possua efetivo suficiente para 
desempenhar o serviço objeto de operação da AGC, o 
Órgão Público poderá contratar pessoa física para tal 
finalidade, desde que previamente autorizado pelos 
Correios e que o respectivo contratado integre o seu 
quadro próprio de servidores/funcionários.

3.11. Providenciar para que part icipem do 
treinamento todos aqueles que irão trabalhar na AGC, os 
quais deverão possuir idade mínima de 18 anos e 
escolaridade de ensino fundamental (mínimo de 5º ano, 
antiga 4ª série primária). Na falta de documentação 
comprobatória quanto à escolaridade, suprirá tal 
exigência, declaração assinada e datada, realizada pelo 
empregado e no qual confirme que possui dito requisito.

3.11.1. Custear as despesas de manutenção 
(passagens, hospedagem, alimentação e outras) 
decorrentes de qualquer tipo de treinamento dos 
operadores da AGC.

3.12. Manter a AGC operando exclusivamente no 
endereço autorizado, sendo vedada sua alteração, sem o 
prévio conhecimento dos Correios.

3.13. Assegurar a inviolabilidade e o sigilo das 
correspondências sob sua guarda, em conformidade 
com a Constituição Federal e a Lei Postal n.º 6.538/1978.

3.14. Preservar a integridade física dos objetos e 
proceder, quando devidamente autorizada pelos 
Correios, a distribuição postal de correspondências em 
domicílio e/ou Caixas Postais Comunitárias, de acordo 
com a frequência e os horários estabelecidos.

3.15. Manter sob sua guarda os bens materiais, produtos 
e equipamentos, de propriedade dos Correios, 
porventura cedidos e relacionados no Acordo de Cessão 
de Uso, durante a vigência do presente Acordo, e zelar 
pela integridade dos objetos que lhe forem confiados 
pelos usuários.

3.15.1. Registrar ocorrência à autoridade competente 
nos casos de roubo ou extravio de objetos postais sob 
sua guarda e responsabilidade, comunicando o fato aos 
Correios no prazo máximo de 24 horas.

3.15.2. Responsabilizar-se por danos causados aos 
Correios e ou terceiros, por culpa ou dolo decorrente de 
ato praticado por seu servidor, empregado e/ou preposto 
do ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, na condução dos 

assuntos relacionados à AGC.

3.16. Responsabilizar-se pelas obrigações fiscais e 
civis e pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias do 
profissional designado para realizar as atividades 
correlacionadas ao Plano de Trabalho.

3.16.1. Indenizar aos Correios de acordo com as 
normas que regem os SERVIÇOS, nos valores 
correspondentes, em decorrência de danos, extravios, 
furtos, espoliação de objetos, causados por 
inobservância das normas, culpa ou dolo por parte ou 
servidor,  empregado ou preposto sob sua 
responsabilidade. Os casos fortuitos e de força maior 
não excluem a responsabilidade do ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA, podendo os Correios, 
motivadamente, assumir os prejuízos adventos desses 
eventos.

3.17. Autorizar os Correios a realizar inspeção e 
inventário, em qualquer situação de impedimento à 
continuidade do Acordo, ficando obrigada a devolver 
imediatamente, sob pena de indenização, caso não o 
faça, todos os materiais, produtos e equipamentos 
recebidos para a consecução do Acordo.

3.18. Manter registros que permitam aos Correios 
comprovar os serviços prestados ou colocados à 
disposição do Acordo, as aquisições dos produtos 
comercializados e outros elementos que permitam a 
avaliação dos resultados obtidos com o programa.

3.19. Permitir a fiscalização dos Correios, com 
relação aos SERVIÇOS executados pela AGC, sob sua 
responsabilidade, autorizando que empregados e 
prepostos dos Correios procedam as supervisões e 
inspeções periódicas na AGC.

3.20. Prestar contas aos Correios, diretamente na 
agência vinculadora, dos serviços prestados pela AGC, 
através da apresentação de um Relatório mensal.

3.21. Observar e manter rigorosamente os padrões 
de atendimento, atuais e futuros, estabelecidos pelos 
Correios, para a prestação dos SERVIÇOS.

3.22. Comprometer-se, por si, seus servidores, 
empregados ou prepostos, a manter a mais estreita 
confidencialidade em relação ao conteúdo das normas 
ou de quaisquer outras informações que vier a receber 
dos Correios.

3.23. Comunicar por escrito aos Correios, assim 
que tiver conhecimento, do uso indevido por terceiros 
das marcas e denominações, objeto deste Acordo.

3.24. Manter continuamente a prestação dos 
serviços descritos nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.2.1 
e 3.2.2.2 do Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Acordo de Cooperação Técnica tem 
prazo de vigência de 05 (cinco) anos, com início em 
18/02/2022 e término em 18/02/2027.

4.1.1 O presente Acordo de Cooperação Técnica 
poderá ser rescindido a qualquer tempo, imputando-se 
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as responsabilidades das obrigações decorrentes do 
prazo em que tenham vigido e creditando-se igualmente, 
os benefícios adquiridos no mesmo período, conforme 
descrito na Cláusula Nona.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS

5.1. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA irá solicitar 
aos Correios os produtos necessários à comercialização 
pela unidade, de acordo com a periodicidade e 
antecedência necessárias, para garantir o estoque 
compativel com a operação da unidade.

5.2. Os produtos autorizados para comercialização na 
AGC serão adquiridos mediante pagamento à vista ou 
faturamento no contrato de prestação de serviços e venda 
de produtos postais de n.º 9912432704, celebrados entre 
os Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA.

5.2.1. No momento da entrega dos produtos ao 
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA haverá a emissão de 
um comprovante pelos Correios, o qual discriminará os 
produtos adquiridos e seus respectivos valores reais sem 
descontos.

5.2.2. Para os produtos em consignação descritos no 
subitem 3.1.3 do Plano de Trabalho, por meio da 
apresentação do Demonstrativo de Arrecadação da AGC, 
comprovação do repasse desta arrecadação aos Correios 
e comprovantes da prestação de serviços, se houver, será 
mensal no primeiro dia útil subsequente ao encerramento 
do mês relativo à sua comercialização.

5.3. Os produtos autorizados para comercialização 
constarão do Plano de Trabalho e poderão estar limitados a 
um valor máximo estabelecido pelos Correios.

CLÁUSULA SEXTA – DA INSTALAÇÃO DA AGC
6.1. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA instalará sua 
unidade em estabelecimento aprovado pelos Correios e 
prestará os SERVIÇOS

exclusivamente neste estabelecimento.

6.2. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA deverá 
efetuar, às suas expensas, a instalação da AGC, devendo 
seguir as recomendações do Órgão Regional de Gestão 
dos Canais de Atendimento, responsável pela gestão do 
Acordo de Cooperação Técnica, quanto à organização 
interna e identificação externa da agência, no momento 
prévio a sua instalação, assim como nas ocasiões de 
visitas dos supervisores dos Correios.

6.3. Os equipamentos, utensílios e mobiliários que 
vierem a ser adotados pelas AGC, deverão obedecer os 
padrões fixados pelos Correios e somente serão utilizados 
nas AGC após a expressa concordância dos Correios.

6.4. Os Correios fornecerão equipamentos intrínsecos 
à atividade postal, na forma relacionada no Termo de 
Cessão de Uso, que será anexado ao Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PLANO DE TRABALHO

7.1 O Plano de Trabalho é parte integrante do presente 

Acordo de Cooperação Técnica, independentemente de 
transcrição, atendendo, no que couber, os requisitos 
exigidos pela Lei nº 13.303/2016.

7.2. A operação dos serviços e a venda dos produtos 
inseridos no Plano de Trabalho deste Acordo de 
Cooperação Técnica serão realizadas na forma e 
condições unilateralmente definidas pelos Correios e as 
alterações serão formalizadas, em regra, por Termo 
Aditivo, salvo aquelas que puderem ser realizadas 
mediante carta de apostilamento, após análise prévia do 
respectivo gestor do Acordo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA OITAVA – DO NÃO REPASSE DE 
RECURSOS FINANCEIROS

8.1.A execução do presente Acordo de Cooperação 
Técnica não implica em transferência de recursos 
financeiros entre as partes.

8.2. Não há previsão de despesas orçamentárias 
para este instrumento de Acordo de Cooperação 
Técnica.

8.3. Os bens, equipamentos, utensílios e mobiliários, 
que sejam adquiridos pelos Correios e colocados à 
disposição da AGC, por meio de Cessão de Uso, 
constam do Termo de Cessão de Uso, anexo ao Plano de 
Trabalho.

8.4. Obrigatoriamente, quando da extinção do Acordo 
de Cooperação Técnica, os bens, equipamentos, 
utensílios e mobiliários - reverterão ao patrimônio dos 
Correios, e constarão de Termo de Restituição de Bens 
Móveis.

8.5. A Cessão de Uso constitui ato unilateral, 
discricionário e precário, sempre revogável e modificável 
unilateralmente pelos Correios, não gerando, em 
hipótese nenhuma, direito a indenizações ou qualquer 
outro ônus oponível.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Constitui motivo para rescisão do Acordo de 
Cooperação Técnica o descumprimento de quaisquer 
das cláusulas pactuadas.

9.2. OS CORREIOS poderão considerar rescindido o 
presente Acordo, de imediato, independente de 
notificação ou interpelação, na ocorrência de qualquer 
dos seguintes eventos:

9.2.1. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
executar atividades consideradas concorrentes às dos 
Correios, através da AGC ou de outro estabelecimento 
comercial.

9.2.2. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
divulgar junto à imprensa, qualquer assunto relativo aos 
SERVIÇOS, sem que haja prévia autorização, por 
escrito, dos Correios.

9.2.3. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
conceder descontos, a terceiros, quando da prestação 
dos SERVIÇOS, sem que haja prévia autorização, por 
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escrito, dos Correios.

9.2.4. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
sonegar, dificultar, subfaturar ou omitir informações 
aos Correios, que afetem a regular prestação de 
contas estabelecido no Plano de Trabalho.

9.2.5. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não 
mantiver os padrões de qualidade e atendimento 
estabelecidos pelos Correios, na prestação dos 
SERVIÇOS.

9.2.6. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não 
apresentar os comprovantes do atendimento nos prazos 
estabelecidos.

9.2.7. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, de 
alguma forma, infringir o estabelecido no item 3.14 deste 
instrumento.

9.2.8. Se o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA não 
proceder a instalação da unidade, em um prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
vigência deste Acordo de Cooperação Técnica.

9.3. O presente Acordo poderá ser rescindido, por 
qualquer das partes, mediante prévio aviso, por escrito, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem 
compor perdas e danos, direitos e indenizações, para 
qualquer das partes, ressalvando o direito de acerto de 
contas e recebimentos devidos.

9.4. No término ou na rescisão deste Acordo, por 
qualquer motivo que seja, o ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA deverá devolver aos Correios todos e 
quaisquer documentos e publicações que lhe tiverem 
sido entregues, em decorrência do presente 
instrumento, bem como deixará, imediatamente, de 
fazer uso das MARCAS e de usar quaisquer meios que a 
re lac ionem aos Corre ios,  em especia l  da 
placa/luminoso, que identifica a AGC.

9.5. No término ou na rescisão do presente Acordo, 
todos os pagamentos devidos pelo ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA, aos Correios decorrentes da 
aquisição de produtos para a operação da unidade, 
ficarão com seus vencimentos, automaticamente, 
antecipados para a data de seu término ou rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

10.1. O presente Acordo de Cooperação Técnica 
fundamenta-se, no que couber, na Lei nº 13.303/2016, 
na Instrução Normativa n.º 01 da SSP/MC, de 14 de 
dezembro de 2000 e na Portaria Interministerial nº 4.474 
de 31 de agosto de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES 
GERAIS

11.1. Os CORREIOS exercerão a normatização de 
todas as atividades inerentes ao Serviço Postal e o 
controle e a fiscalização conforme estabelecido neste 
instrumento, na legislação vigente e em suas normas 
internas.

11.2. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA será a 

única responsável, em todos os aspectos, pela 
admissão, demissão, controle e orientação de seus 
servidores, empregados ou prepostos.

11.3. Nem o ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA, nem 
seus servidores, empregados, estagiário ou prepostos, 
estão autorizados a representar os Correios.

11.4. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA se obriga 
a indenizar, defender e isentar os Correios de qualquer 
responsabilidade em relação a ações, danos, custos e 
despesas, de qualquer natureza, inclusive honorários 
advocaticios, provenientes de quaisquer reclamações 
trabalhistas de seus servidores, empregados ou 
prepostos.

11.5. O ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA deverá 
ressarcir aos Correios todas as despesas, atualizadas 
monetariamente, que a mesma vier a suportar, 
decorrentes de penalidades impostas, judicial ou 
administrativamente, por infrações às leis penais e civis 
ou a normas e regulamentos baixados pelas autoridades 
competentes, advindas de ações ou omissões de seus 
servidores, empregados ou prepostos.

11.6. A eventual aceitação, por parte dos Correios, 
da inexecução, pelo ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
de quaisquer cláusulas ou condições deste instrumento, 
a qualquer tempo, não importa em novação, 
permanecendo íntegras todas as demais cláusulas e 
condições.

11.7. Qualquer notificação entre as partes deverá ser 
feita por escrito.

11.8. O presente Acordo não poderá ser alterado, 
salvo mediante documento devidamente assinado por 
ambas as partes.

11.8.1. No que se refere à alteração do conteúdo do 
Plano de Trabalho, será observado o contido no item 7.2 
da Cláusula Sétima deste Acordo de Cooperação 
Técnica.

11.9. Os CORREIOS autorizam o ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA, neste ato, a utilizar marcas e 
logotipos de sua propriedade, bem como as que vierem 
a ser criadas pelos Correios (doravante denominadas 
simplesmente "MARCAS"), exclusivamente na AGC, 
durante o período de vigência do presente Acordo.

11.10. Na hipótese de não pagamento de quaisquer 
quantias devidas aos Correios, decorrente de contrato de 
prestação de serviços e venda de produtos postais, 
celebrado entre os Correios e o ÓRGÃO OU ENTIDADE 
PÚBLICA, as sanções a serem aplicadas são as 
decorrentes daquele Contrato, com responsabilidade do 
órgão signatário do mesmo.

11.11. Os Correios poderão assumir a execução 
dos serviços autorizados, por seus próprios meios, no 
caso de paralisação ou de fato relevante que venha a 
ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de 
Salvador, do Estado da Bahia para dirimir as questões 
deste Acordo porventura surgidas em decorrência de 
sua execução e que não puderem ser decididas pela via 
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administrativa, renunciando, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes este 
Instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Salvador, 18 de fevereiro de 2022.

Pelos Correios

MARIA DE SOUZA MEIRELLES  
SUPERINTENDENTE ESTADUAL/BA  
MATRÍCULA: 8.012.138-1 
CPF: 410.904.976-87   

FABIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE REGIONAL DE ATENDIMENTO
MATRÍCULA: 8.084.679-3
CPF: 776.364.145-20

Pelo Órgão Público

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO
CPF: 598.837.315-15

Testemunhas
RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 
 CPF: 805.967.115-49

LORENA TAVARES LACERDA
CPF: 776.364145-20

ANEXOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º  3/2022 
ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DA AGC

1. OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica entre 
os Correios e o Órgão ou Entidade Pública do(a) 
Prefeitura Municipal de Camaçari para Operação da 
Agência de Correios Comunitária Catú de Abrantes.

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA DO (A) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI CNPJ: 
14.109.763/0001-80

1.1 Dados da unidade executora (Agência de Correios 
Comunitária) AGC: Catú de Abrantes Código do 
ERP/MC-MCU: 00437104
Data Criação: 18/02/2022.

Endereço: Rua Catú de Abrantes, Camaçari/BA

Localidade: ( ) Sede de município
( x ) Distrito/Vila Abrantes
( ) Povoado   

Obs.: Se estiver em povoado, informar na linha 
Distrito/Vila o nome do distrito.

A unidade faz atendimento? ( ) SIM
( x ) NÃO

Obs.: Se a resposta for positiva, atentar-se para marcar 
os itens 3.1.1.1 e 3.1.3.1.

1.2 Unidade vinculadora da AGC:

NOME: AC CAMACARI CÓDIGO ERP/MC-MCU: 
00002584
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DRUMOND, S/N, 
CENTRO, CAMACARI/BA, 42800-970

REGIÃO DE ATENDIMENTO E VENDAS: 02

2. METAS A SEREM ATINGIDAS/ETAPAS DE 
EXECUÇÃO

2.1. Prestar os Serviços Postais, vender produtos e 
executar as atividades descritas no item 3 deste Plano 
de Trabalho, de acordo com o estabelecido neste 
Acordo de Cooperação Técnica.

2.2 Regime da prestação dos serviços:

Efetivo Mínimo Previsto: (01) pessoa com a qual possua 
vínculo formal. Horário de Atendimento:
(x ) 2.ªs. às 6.ªs. Feiras: de 08:00h às 14:00h. ( ) 
Sábados: de : h às : h
( ) Domingos: de : h às : h

Frequência de expedição de malas: 05 vez(es) por 
semana. Transportador: Correios - CDD Camaçari

2.2.1 Modalidade de distribuição postal:

(x ) Retirada na unidade (destinatário - remetente ou 
representante autorizado) (  ) Em domicílio
( ) Em Caixa Postal Comunitária - CPC

Frequência de distribuição postal: no mínimo     - 

3. ATIVIDADES E SERVIÇOS AUTORIZADOS

3.1 Para que as Agências de Correios Comunitárias – 
AGC inic iem suas at iv idades e real izem a 
comercialização dos produtos e serviços, o Órgão 
Regional de Gestão do Atendimento deverá certificar-se 
de que a AGC dispõe dos recursos materiais necessários 
à sua operacionalização, conforme previsto no normativo 
interno e orientações dos Correios, a saber:
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 C o rre io

s 
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o 

C a rim b o D a ta d o r x  

C a rim b o d e D e vo lu ç ã o d e C o rre s p o n d ê n c ia x  

A lm o fa d a p a ra C a r im b o D a ta d o r  x 

L e n ç o l d e C a r im b a ç ã o (R e fe rê n c ia C o rre io s 
L C-0 0 1 ) 

 x 

G o m e iro d e V id ro (R e fe rê n c ia C o rre io s - G V-
0 0 1 ) 

 x 

B a la n ç a M e c â n ic a d e 2 k g - B A L-0 0 2  x 

C a ixe ta (R e fe rê n c ia C o rre io s C T A-0 0 6 ) x  

 



1.1.1 Produtos Autorizados Grupo 1 – Mix Básico:

Produto:

(*) Assinalar com um “X”, o (s) produto (s) autorizado 

(s) para a unidade.

1.1.1.1. O acerto de contas para os produtos 
constantes do subitem 3.1.1 será efetuado por meio de 
depósito bancário ou pagamento a vista, junto à 
Agência Vinculadora, diretamente ou por via postal, 
quando viável e autorizado pela Superintendência 
Estadual.

3.1.2. Serviços:

(*) Assinalar com um “X”, os itens autorizados para 
a unidade. Os que não estiverem autorizados 
assinalar com um “ – “.

3.1.2.1. O acerto de contas relativo aos serviços do 
subitem 3.1.2 do Plano de Trabalho se dará, mediante a 
apresentação do Relatório de Prestação de Serviços, 
nos dois últimos dias úteis do mês onde ocorreu a 
prestação do serviço.

Grupo 2 – Mix Complementar

(*) Assinalar com um “X”, os itens autorizados para 
a unidade. Os que não estiverem autorizados 
assinalar com um “ – “. (**) Fornecido em 
consignação.

3.1.2.1. O acerto de contas para os produtos 
constantes do subitem 3.1.3, será efetuado por meio de 
depósito bancário ou pagamento à vista, junto à Agência 
Vinculadora, diretamente ou por via postal, quando viável 
e autorizado pela Superintendência Estadual.

3.1.2.2. O acerto de contas relativo à venda de Título 
de Capitalização, se dará no primeiro dia útil do mês 

subsequente ao da comercialização do produto, 
mediante a apresentação do Relatório de Prestação de 
Serviços.
NOTA: Os produtos autorizados para comercialização na 
AGC poderão ser adquiridos de acordo com a viabilidade 
de comercialização pelo Órgão Público Parceiro, 
mediante pagamento à vista ou faturamento, por meio de 
cartão de postagem exclusivo para AGC, vinculado ao 
contrato de prestação de serviços e venda de produtos 
postais de n.º ............................................................, 
celebrados entre os Correios e o ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA.

3.1.4 Serviço:

(*) Assinalar com um “X”, os itens autorizados para 
a unidade. Os que não estiverem autorizados 
assinalar com um “ – “.

3.1.4.1. Caso o interessado queira constituir o bloco 
da caixa postal por conta própria, deverá seguir as 
especificações adotadas pelos Correios, conforme 
orientação do Órgão Regional de Gestão dos Canais de 
Atendimento Terceirizados.

3.1.4.1.1. O acerto de contas relativo aos serviços do 
subitem 3.1.4 do Plano de Trabalho se dará, mediante a 
apresentação do Relatório de Prestação de Serviços, 
nos dois últimos dias úteis do mês onde ocorreu a 
prestação do serviço.

3.1.5. Atividades Autorizadas:

A assinatura deste Plano de Trabalho, excetuando-se 
os seus anexos, revoga o anteriormente assinado em     
-___/___- /___  o qual deverá ser mantido em arquivo. 
Salvador-BA, 18 de fevereiro de 2022.

Pelos Correios
MARIA DE SOUZA MEIRELLES  
SUPERINTENDENTE ESTADUAL/BA  
MATRÍCULA: 8.012.138-1 
CPF: 410.904.976-87  
 
FABIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE REGIONAL DE ATENDIMENTO
MATRÍCULA: 8.084.679-3
CPF: 776.364.145-20
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“ X ” P r o d u t o s 

- S e lo s O r d in á r io s 

 

“X”  Serviços  

- Carta  e cartão  postal,  simples  ou  registrados,  sem  valor  declarado  

- Impr esso  simples  ou  registrado,  sem  valor  declarado;  

- Encomenda  não  urgente,  sem  valor  declarado  

- Telegrama,  onde  houver  infraestrutura  de  telecomunicações  requerida  à sua  execução  

 

“X” Produto 

- Envelope Pré-Franqueado de 1º Porte  

- Caixa de Encomenda 

- Títulos de Capitalização  (Tele Sena**) – Venda 

 

Serviços  

 
- 

Encomenda  Postal  Nacional,  mediante  pagamento  à vista:  
 

SEDEX  

- Documento  Econômico /Prioritário  Internacional  

- Caixa  Postal  – assinatura/renovação  com  ou  sem  cessão  do  equipamento  por  parte  dos  Correios,  incluindo  o serviço  de  
distribuição.  

 

 - Recebimento/Expedição  de malas;  
- Preparação  de objetos  para  expedição;  
- Preparação  dos  objetos  em serviços  internos;  
- Arquivamento  de documentos  inerentes  às atividades  da Agência;  
- Manutenção  da unidade  em condições  de organização  e limpeza;  
- Devolução  de malas  vazias;  
- Recepção  e tratamento  de objetos  previamente  selados,  cujos  selos  não  tenham  sido  adquirido  na AGC;  
- Dispor,  quando  houver  viabilidade,  dos  produtos  na agência;  
- Distribuição  dos  objetos  em Caixa  Postal  Comunitária  e/ ou Posta  Restante;  
- Distribuição  de objetos  em domicílio,  conforme  a necessidade  da localidade  e viabilidade  de execução;  

- Realizar  a Entrega  Interna  de objetos  encaminhados  à Agência.  



Pelo Órgão Público

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA PREFEITO
CPF: 598.837.315-15

Testemunhas
RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 
 CPF: 805.967.115-49

LORENA TAVARES LACERDA
CPF: 776.364145-20

1ª via: Anexa ao Acordo de Cooperação - GERAT; 2ª via: 
Agencia Vinculadora/REATE; 3ª via: AGC.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º [...]/[...]
ANEXO 2 - TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS 
MÓVEIS N.º [...]/[...]

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Bens Móveis, 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 
qualidade de CEDENTE em conformidade com o 
definido na cláusula oitava, item 8.3 do Acordo de 
Cooperação Técnica acima citado, cede os bens móveis 
abaixo relacionados, em condições normais de uso e 
funcionamento, com vistas à execução das atividades 
postais relacionadas no Plano de Trabalho, Anexo 1 do 
Acordo de Cooperação Técnica nº [...]/[...], sendo tal ato 
de natureza unilateral, discricionário e precário, sempre 
revogável e modificável unilateralmente pelos Correios, 
não gerando, em hipótese nenhuma, direito a 
indenizações ou qualquer outro ônus oponível.

A g ê n c i a  d e  C o r r e i o s  C o m u n i t á r i a :  
....................................................................... .Código 
ERP/MC-MCU: ................................................................ 
.
Endereço: ....................................................................... 
.

[Local], [data] de [mês] de [ano].

Pelos Correios

Superintendente Estadual 
Matrícula: [...]
CPF: [...]

Gerente Regional de [Atendimento/Operações]
Matrícula: [...]
CPF: [...]

Pelo Órgão Público

[Nome Completo]

CPF: [...]

[Nome Completo]
CPF: [...]

Testemunhas
[Nome Completo]
CPF: [...]

 [Nome Completo]
CPF: [...]

1ª via: Anexa ao Acordo de Cooperação (GERAT); 2ª 
via: Agencia Vinculadora/REATE; 3ª Via: AGC.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º [...]/[...]
ANEXO 3 - TERMO DE RESTITUIÇÃO DE BENS 
MÓVEIS N.º [...]/[...]

Pelo presente Termo de Restituição de Bens Móveis, 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na 
qualidade de CEDENTE em conformidade com o 
definido na cláusula oitava, item 8.3 do Acordo de 
Cooperação Técnica acima citado, declara ter 
recebido em restituição os bens móveis, abaixo 
relacionados, em condições normais de uso e 
funcionamento.

A g ê n c i a  d e  C o r r e i o s  C o m u n i t á r i a :  

......................................... Código ERP/MC-MCU: 

................................................. 
Endereço: .....................................................................

[Local], [data] de [mês] de [ano].

Pelos Correios

Superintendente Estadual                                 
Matrícula: [...]
CPF: [...]

Gerente Regional de [Atendimento/Operações]
Matrícula: [...]
CPF: [...]

Pelo Órgão Público
[Nome Completo] 

[Nome Completo]
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PORTARIA Nº 003/2022
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, institui a 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DOS 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL, no âmbito desta 

Secretaria,

RESOLVE

Art. 1º – Ficam designados INARACI MASCARENHAS 

DE SANTANA, cadastro nº 828998, DINAH DE LIMA 

MOREIRA, cadastro nº 614095 e GIRLENE DOS 

SANTOS CRELICK, cadastro nº 609818, para compor a 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DOS 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL, com o objetivo de 

acompanhar a prestação de serviço das entidades 

credenciadas, emitir parecer mensal sobre a execução 

dos contratos e atestar notas fiscais.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 24 DE 

FEVEREIRO DE 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0041/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de teste rápido para detecção de antígenos 
para o SARS COV 2 (novo Coronavírus), influenza tipo A 
e tipo B, para atender a demanda da Secretaria de Saúde 

do município de Camaçari. Acolhimento: 16/03/2022 a 
partir das 09h00min; Abertura: 17/03/2022, às 
09h00min; Disputa: 17/03/2022, às 10h00min. (Horário 

Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 919871. Tel.: (71) 3621-6776. 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 042/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para serviços de transporte e 
logística da distribuição das Cestas de Páscoa e Peixes 
Congelados a serem distribuídos aos beneficiários do 
Auxílio Brasil e famílias acompanhadas pelo CRAS, 
CREAS, Centro POP, CRAM, Bolsa Social, Casa da 
Criança e CONVIVER através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari/BA. Acolhimento: 15/03/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 16/03/2022, às 
09h00min; Disputa: 16/03/2022, às 10h00min. (Horário 

Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 925296. Tel.: (71) 3621-6880. 
Aricele Guimaraes Machado Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

AVISOS DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari - BA, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem 
efeito, em virtude das falhas na descrição do elemento 
de despesa do contrato 0018/2022 a publicação no Diário 
Oficial do Município de Quarta-feira 02 de Março de 2022 
- Ano XIX Nº 1859 – Paginas 12 e 13.– Aracele Santos de 
Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
   
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari - BA, torna público para 
conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem 
efeito, em virtude das falhas na descrição do elemento 
de despesa do contrato 0019/2022 a publicação no Diário 
Oficial do Município de Quarta-feira 02 de Março de 2022 
- Ano XIX Nº 1859 – Pagina 13.– Aracele Santos de 
Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

 
TERMO DE REVOGAÇÃO

 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR os LOTES (05, 06 e 07) do 

oPREGÃO N  0028/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto registro de preço para aquisição de sonda 
uretral, agulha hipodérmica, algodão, para atender as 
Unidades de Saúde do município. 16/02/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – Secretário da Saúde.
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RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE 
CONTRATO 0018/2022 PREGÃO Nº 

0257/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL
 
Na publicação do extrato de contrato 0018/2022 
veiculado no Diário Oficial do Município de Quarta-feira 
16 de Fevereiro de 2022 - Ano XIX Nº 1850 - Pagina. 07.
  
ONDE SE LÊ:
 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 
LEIA – SE :
 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO  e  44.90.52.00 -  MATERIAL 
PERMANENTE 
Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
 

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE 
CONTRATO 0019/2022

PREGÃO N.º 0257/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL

 
Na publicação do extrato de contrato 0019/2022 
veiculado no Diário Oficial do Município de Quarta-feira 
16 de Fevereiro de 2022 - Ano XIX Nº 1850 - Pagina. 07.
  
ONDE SE LÊ:
 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00
 
LEIA – SE :
 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO  e  44.90.52.00 -  MATERIAL 
PERMANENTE 
Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 004/2019 - 
O Secretário de Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº 
004/2019, cujo objeto é o Credenciamento de pessoas 
jurídicas para a prestação de serviços de saúde no 
Município de Camaçari, com base nas necessidades 
complementares da rede pública e nos preços fixados 
pela Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 
2011; aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, à 
requerente PRIME CONSULTORIA MÉDICA & 
ASSOCIADOS LTDA, com valor da Tabela SUS 
Municipal de R$ 386.352,00 (trezentos e oitenta e seis 
mil trezentos e cinquenta e dois reais) e pela Tabela 

SUS Unificada no valor global de R$ 438.408,00 
(quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oito 
reais), perfazendo o valor total de R$ 824.760,00 
(oitocentos e vinte e quatro mil setecentos e 
sessenta reais). Data da Homologação: 24 de 
fevereiro de 2022 – ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DE SAÚDE.
  
CONTRATO N.º 0042/2022. CONTRATADA: PRIME 
CONSULTORIA MÉDICA & ASSOCIADOS LTDA. 
Credenciamento de nº 004/2019. OBJETO: prestação de 
serviços de saúde no Município de Camaçari, com base 
nas necessidades complementares da rede pública e nos 
preços fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais 
do SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme 
resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 
de Março de 2011; aos usuários do SUS Municipal, de 
acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, com valor da Tabela SUS Municipal de R$ 
386.352,00 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e 
cinquenta e dois reais) e pela Tabela SUS Unificada no 
valor global de R$ 438.408,00 (quatrocentos e trinta e 
oito mil, quatrocentos e oito reais), perfazendo o valor 
total de R$ 824.760,00 (oitocentos e vinte e quatro mil 
setecentos e sessenta reais).Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 4023; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00; Fonte: 15001002 e 16000000. Data da 
Homologação: 24 de fevereiro de 2022. – ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO N.º 0093/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL –Objeto: Registro de Preço 
para Aquisição de Termômetro, Escova Endocervical, 
Espátula de Aires, Algodão, Bandagem, Compressa 
Cirúrgica para atender as Unidades de saúde do 
Município as licitantes elencadas abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18/02/2022. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS - SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0174/2022 – 
PREGÃO N.º 0093/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Termômetro, Escova Endocervical, Espátula de Aires, 
Algodão, Bandagem, Compressa Cirúrgica para atender 
as Unidades de saúde do Município. PROMITENTE 
FORNECEDOR: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, conforme descrito abaixo:
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LOTE  
  

VALOR  GLOBAL  
ESTIMADO  (R$)  VENCEDOR  

PREÇO  
GLOBAL  

ADJUDICADO (R$)  
ECONOMIA  

(%)  
01  59.200,00  BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  34.890,00  41,06  
02  138.816,00  INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI - EPP  107.850,00  22,31  
03  FRACASSADO  
04  FRACASSADO  
05  166.100,00  TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA  96.490,00  41,91  

06  1.085.100,00  BE LIFE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP  450.000,00  58,53  

 



DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS - SECRETÁRIO DE SAÚDE.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0175/2022 – 
PREGÃO N.º 0093/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Termômetro, Escova Endocervical, Espátula de Aires, 
Algodão, Bandagem, Compressa Cirúrgica para atender 
as Unidades de saúde do Município. PROMITENTE 
FORNECEDOR: INSTRUMENTAL SÃO JORGE LTDA, 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS - SECRETÁRIO DE SAÚDE.
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0178/2022 – 
PREGÃO N.º 0093/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Termômetro, Escova Endocervical, Espátula de Aires, 
Algodão, Bandagem, Compressa Cirúrgica para atender 
as Unidades de saúde do Município. PROMITENTE 
FORNECEDOR :  TENDMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS - SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0179/2022 – 
PREGÃO N.º 0093/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de 
Termômetro, Escova Endocervical, Espátula de Aires, 
Algodão, Bandagem, Compressa Cirúrgica para atender 
as Unidades de saúde do Município. PROMITENTE 
FORNECEDOR: BE LIFE INDÚSTRIA COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 18/02/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS - SECRETÁRIO DE SAÚDE.
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LOTE  ESPECIFICAÇÃO  MARCA  UF  QTD  
PREÇO UNITÁRIO (R$)  % DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO  REGISTRADO  MERCADO  

01  TERMÔMETRO CLINICO 
DIGITAL  G-TECH  UN  2.500  13,95  23,68  41,06  

 

LOTE  ESPECIFICAÇÃO  MARCA  UF  QTD  
PREÇO UNITÁRIO (R$)  % DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO  REGISTRADO  MERCADO  

02  

ESCOVA ENDOCERVICAL 
PARA USO 

GINECOLÓGICO 
DESCARTÁVEL NÃO 

ESTÉRIL.   PACOTE COM 50 
UNIDADES  

KOLPLAST  PCT  3.200  33,70  43,38  22,31  

LOTE  ES PECIFICAÇÃO  MARCA  UF  QTD  
PREÇO UNITÁRIO (R$)  % DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO  REGISTRADO  MERCADO  

05 BANDAGEM PARA USO 
APÓS PUNÇÃO VENOSA  BLOOD STOP  CX  5.000  19,29  33,22  41,91  

 

 

LOTE  ESPECIFICAÇÃO  MARCA  UF QTD  
PREÇO UNITÁRIO (R$)  % DIFERENÇA 

PREÇO DE 
MERCADO  REGISTRADO  MERCADO  

06 

COMPRESSA DE 
GAZE CIRURGICA 
HIDROFILA, NÃO 

ESTERIL 500 
UNIDADES  

BE LIFE  PCT 30.000  15,00  36,17  58,53  

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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