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DECRETO Nº 6827/2018 
DE 02 DE  JANEIRO DE 2018

FIXA NORMAS REFERENTES À 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em 
face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
e considerando a necessidade de fixar normas e 
procedimentos a serem praticados uniformemente na 
execução da despesa do Município de Camaçari, 
permitindo a implantação do Plano de Governo, 

DECRETA:

Capítulo I
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DA DESPESA

Art. 1º. A execução da despesa orçamentária 
obedecerá às normas estabelecidas neste Decreto e 
às decisões emanadas dos Secretários Municipais de 
Governo e da Fazenda, e do Controlador Geral do 
Município, no que lhes compete.

Art. 2º. Ficam estabelecidas as seguintes definições:
I - Unidade Orçamentária: agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo Órgão Orçamentário, que 
tem dotações consignadas individualizadamente no 
Orçamento Anual, e cujo titular é o responsável pela 
Unidade;
II - Reserva de Dotação: corresponde ao bloqueio de 
dotação orçamentária disponível com vistas a garantir 
a anterioridade do empenho e os recursos 
orçamentários para a despesa que se pretende 
executar, sendo permitido o desbloqueio somente se 
for apresentada justificativa legal por parte da 
autoridade competente;
III - Cota Orçamentária: corresponde ao valor que 
cada Unidade Orçamentária terá disponível por fonte 
para efetuar Nota de Empenho e a respectiva 

Programação de Liquidação da Despesa, conforme o 
art. 4º deste Decreto;
IV - Cota Financeira: corresponde ao valor que cada 
Unidade Orçamentária terá disponível para programar 
o pagamento das despesas.

Art. 3º. As unidades orçamentárias dos Órgãos e 
Entidades da Administração Direta e Indireta, 
subordinados ao Prefeito, devem programar, 
previamente, através do Sistema de Contabilidade e 
Orçamento do Município, reserva de dotação 
orçamentária para abertura dos procedimentos 
licitatórios, qualquer que seja a sua modalidade; para 
os casos de contratação direta, mediante dispensa ou 
inexigibilidade de licitação; e para a formalização de 
convênios e outras situações que gerem despesas.

Art. 4º. A execução da despesa orçamentária da 
Administração Direta, inclusive os Fundos Especiais, 
e da Administração Indireta, inclusive Empresas 
Estatais Dependentes, obedecerá aos valores das 
cotas orçamentárias que serão publicadas 
oportunamente por meio de Decreto do Poder 
Executivo.
§ 1º A cota orçamentária para a Administração Direta e 
Indireta, inclusive Empresas Estatais Dependentes, 
será estabelecida para o período mínimo de 3 (três) 
meses (art. 47 a 50 da Lei 4.320/1964), exceto quando 
relativas a pessoal e encargos sociais, serviços da 
dívida, pagamentos de tributos e contribuições e 
sentenças judiciais.
§ 2º A liberação de cota orçamentária para os projetos 
será estabelecida de acordo com o encaminhamento 
de planilha consolidando os compromissos do Órgão 
com os respectivos cronogramas de desembolso.
§ 3º Para a liberação de cotas orçamentárias deverão 
ser avaliados os valores empenhados nos períodos 
anteriores em relação aos respectivos valores 
liberados, bem como a evolução das liquidações.
§ 4º As necessidades que extrapolarem os limites 
estabelecidos, bem como eventuais necessidades de 
antecipação de cota orçamentária, poderão ser 
solicitadas, por intermédio de planilhas próprias, à 
Diretoria de Planejamento e Orçamento Municipal, 
que analisará o pedido e submeterá à deliberação do 
Secretário Municipal de Governo.
§ 5º A solicitação de que trata o § 4º deverá conter 
justificativa fundamentada e pormenorizada, 
acompanhada, no caso das Autarquias, Fundações e 
Empresas Estatais Dependentes, de prévia análise da 
Secretaria à qual estejam vinculadas.
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Art. 5º. Os Órgãos e Entidades da Administração 
Municipal devem informar, até o quinto dia útil de 
janeiro de cada ano, por meio de reserva de dotação 
no Sistema de Contabilidade e Orçamento do 
Município, o valor a ser executado relativamente aos 
contratos vigentes no exercício financeiro, como 
condição para a realização do empenho da despesa.

Art. 6º. Os Titulares dos Órgãos e das Unidades 
Orçamentárias deverão providenciar prioritariamente 
os procedimentos indicados no art. 5º, para que seja 
dimensionado se os recursos orçamentários são 
suficientes, de modo a viabilizar a emissão de Notas 
de Empenho, para cada período de competência, de 
todas as despesas inerentes a serviços contínuos e 
necessários à manutenção da Administração com 
execução prevista para o exercício vigente.
Parágrafo único - Somente após as providências 
previstas no "caput" deste artigo e a identificação de 
saldo orçamentário disponível, poder-se-á contrair 
novas obrigações, atendidos os demais requisitos 
legais nos limites das cotas orçamentárias 
estabelecidas em decreto.

Art. 7º. Os Titulares dos Órgãos e das Unidades 
Orçamentárias são responsáveis pelo estrito 
cumprimento do disposto nos artigos 5º e 6º deste 
Decreto e pela observância da prioridade quanto às 
despesas com serviços contínuos e necessários à 
manutenção da Administração, bem como pelo 
cumprimento de todas as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à matéria.

Art. 8º. Ato do Poder Executivo poderá contingenciar, a 
qualquer tempo, recursos orçamentários disponíveis 
para garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e para 
compatibilizar a execução de despesas com fontes de 
receitas específicas à efetiva entrada dos recursos.
§ 1º. Os pedidos de descontingenciamento de 
recursos orçamentários serão encaminhados, por 
meio do formulário denominado “Pedido de 
Descontingenciamento/Contingenciamento – PDC”, à 
Diretoria de Planejamento Orçamento Municipal, que 
analisará o pedido e o submeterá à deliberação do 
Secretário Municipal de Governo.
§  2 º .  P r e l i m i n a r m e n t e  a o  p e d i d o  d e  
descontingenciamento, deverá ser avaliada a dotação 
a ser descontingenciada e, em especial, os saldos de 
reservas e saldos de empenhos que eventualmente 
não serão utilizados, bem como de outras dotações 
para serem oferecidas em contrapartida ao 
d e s c o n t i n g e n c i a m e n t o  p l e i t e a d o  e ,  n a  
impossibilidade, ser devidamente justificado.
§ 3º. Para o descontingenciamento de fontes não 
oriundas do Tesouro, o pedido deverá ser instruído 
com comprovantes que demonstrem a disponibilidade 
financeira.

Art. 9º. A autorização para a realização das despesas 
no âmbito da Administração Direta, inclusive seus 
Fundos Especiais, obedecerá à rotina estabelecida 
em Instrução Normativa da Controladoria Geral do 
Município, ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101/2000, e será efetuada por meio 
de despacho da autoridade competente.
I - No âmbito da Administração Indireta, a rotina de que 
trata o “caput” será estabelecida por ato da Unidade de 
Controle Interno de cada Entidade.

II - O pedido de autorização de despesa a ser efetuado 
pelos Órgãos ou Entidades integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, seguirá o 
procedimento estabelecido por meio de Instrução 
Normativa da Controladoria Geral do Município, 
identificará a necessidade administrativa e 
apresentará as razões de interesse público que 
justificam a contratação pretendida, apontando 
explicitamente a finalidade pública a ser alcançada, 
devendo ser observada a definição das características 
básicas de cada produto ou serviço, bem como a 
minuta do termo de referência. Os valores deverão 
estar contidos dentro do orçado.

§ 1º A autoridade competente é representada pelo 
ordenador de despesa, assim entendido o Agente da 
Administração investido legalmente na competência 
para assumir obrigações em nome da Entidade 
Governamental, a quem cabe a responsabilidade de 
execução das despesas do Órgão/Unidade sob sua 
gestão.
§ 2º Cabe ao ordenador da despesa o cumprimento 
das disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101/2000.
Art. 10. As Unidades Orçamentárias deverão observar 
os procedimentos que antecedem o processo da 
liquidação da despesa, quanto ao controle e 
acompanhamento dos contratos, convênios e 
parcerias, de acordo com os critérios previstos no 
Sistema de Compras, Contratos e Licitações.
§ 1º. Se o contrato não contiver definição do dia do 
vencimento da obrigação ou apenas estipular 
"pagamentos mensais", a Unidade adotará, como data 
de vencimento da obrigação, 30 (trinta) dias contados 
a partir da data em que for atestado o fornecimento ou 
a prestação dos serviços, ou da data de aprovação da 
medição, ou da entrega da fatura ou da data final do 
adimplemento da obrigação, conforme determine 
cada instrumento.
§ 2º. As Unidades Orçamentárias deverão atestar, 
aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, nos 
termos dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei 8.666/93, o 
recebimento de bens e/ou a prestação dos serviços, 
inclusive medições de obras, até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da entrega da fatura ou de 
documento equivalente, inclusive por meio eletrônico.
§ 3º. Deverão constar do processo, em ordem 
cronológica:
I - solicitação inicial justificada para compra/ 
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serviços/obras da unidade requisitante, incluindo 
planilhas com discriminação completa dos itens que 
integram os serviços e/ou materiais a serem 
adquiridos;
II - pesquisas de mercado, conforme solicitação inicial 
e respectivas propostas dos fornecedores;
III - despachos devidamente assinados e publicados;
IV - termo de contrato assinado pelas partes e 
publicação do extrato;
V – ordem de serviço (OS) ou autorização de 
fornecimento de mercadoria (AFM);
VI - notas de empenho;
VII - nota fiscal ou nota fiscal-fatura ou documento 
equivalente;
VIII - folhas de medição ou planilhas de cálculo 
discriminativo, demonstrando a composição do valor 
cobrado (principal e reajuste), detalhadamente, 
subdividindo-o em material e mão de obra, inclusive 
para encargos relativos aos serviços da dívida pública 
e acordos judiciais, assinados pelo Titular da Unidade 
Orçamentária e demais responsáveis pelo 
acompanhamento da despesa;
IX - demais elementos e documentos exigidos pela 
legislação pertinente à despesa realizada.
§ 4º. Excepcionalmente, a Unidade Orçamentária 
poderá aceitar os serviços com base no Recibo 
Provisório de Serviços - RPS, f icando o 
processamento da liquidação vinculado à conversão 
deste em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Art. 11. Na ocorrência de infração contratual, o Titular 
da Unidade Orçamentária manifestar-se-á 
expressamente no procedimento que antecede o 
processamento da liquidação da despesa e 
pagamento, decidindo sobre a aplicação de 
penalidade ou a sua dispensa.
§ 1º. Para a dispensa da aplicação de penalidade, é 
imprescindível expressa manifestação da Unidade 
Requisitante, esclarecendo os fatos ou problemas que 
motivaram o inadimplemento, ou, no caso de força 
maior, que a contratada comprove, por meio de 
documentação nos autos, a ocorrência do evento que 
a impediu de cumprir a obrigação, não bastando, em 
qualquer dos casos, a mera alegação da inexistência 
de prejuízo ao andamento dos serviços ou ao Erário.
§ 2º. Quando se tratar de Ata de Registro de Preços, 
compete ao Órgão Gestor da Ata a aplicação ou a 
dispensa da penalidade, ouvida, previamente, a 
Unidade Requisitante, que dirá, também, se a infração 
contratual ocorreu por problemas ou fatos imputáveis 
à Administração, por culpa da detentora da Ata ou por 
motivos de força maior.

Art. 12. É vedada a utilização de um único processo de 
liquidação e pagamento para credores distintos, ainda 
que se trate do mesmo objeto, bem como a 
reutilização de um processo de empenho de despesa 
em novos procedimentos licitatórios.

Art. 13. As diferenças a serem pagas em favor de 
fornecedores, por intermédio de notas fiscais ou 

recolhimentos de valores pagos a menor pela 
Municipalidade, deverão ser demonstradas 
individualmente e regularizadas sempre nos 
processos de origem da despesa.

Art. 14. A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará o 
pagamento das liquidações processadas pela 
Coordenadoria Central de Contabilidade, unidade da 
Controladoria Geral do Município, através do Sistema 
de Contabilidade e Orçamento do Município, 
respeitados os limites relativos à Cota Financeira 
referida no inciso IV do art. 2º deste Decreto.
§ 1º. Cada Fundo Especial, Autarquia, Fundação e 
Empresa Pública Dependente efetuará o pagamento 
das liquidações processadas pelo Sistema de 
Contabilidade e Orçamento a ele vinculado, 
respeitados os limites relativos à Cota Financeira 
referida no inciso IV do art. 2º deste Decreto.
§ 2º. Excetuam-se da regra do "caput" deste artigo os 
pagamentos de obrigações tributárias, contributivas e 
trabalhistas, as contas de consumo, as despesas com 
aluguéis, penhoras e seguros obrigatórios, bem assim 
quaisquer outras obrigações com data de vencimento 
estabelecido, que deverão ser autuadas na Secretaria 
Municipal da Fazenda com antecedência mínima de 2 
(dois) dias úteis, a contar da data de seu vencimento.
§ 3º. As regras previstas neste artigo estendem-se às 
Autarquias, Fundações e Empresas Estatais 
Dependentes, inclusive quanto ao disposto no § 1º, 
que as aplicarão nas suas respectivas unidades 
financeiras.
§ 4º. A validação da liquidação da despesa deverá ser 
efetuada pela Controladoria Geral do Município e 
pelas Unidades de Controle Interno da Administração 
Indireta.

Art. 15. Os pagamentos das despesas de convênios, 
parcerias, programas e projetos financiados ou 
vinculados aos empréstimos, assim como aqueles 
cujos pagamentos estejam agregados a receitas ou 
recursos financeiros específicos, registrados em 
contas correntes bancárias próprias ou não, serão de 
responsabi l idade do Órgão, observada a 
normatização vigente editada pela Secretaria 
Municipal da Fazenda.

SEÇÃO II
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 16. As solicitações de Créditos Adicionais serão 
encaminhadas, por meio de processo administrativo, 
pelo Titular do Órgão e demais Entidades integrantes 
dos Orçamentos interessadas, à Diretoria de 
Planejamento e Orçamento Municipal, que analisará o 
pedido e o submeterá ao Secretário Municipal de 
Governo, que decidirá no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias.

Art. 17. A solicitação de Crédito Adicional deverá estar 
instruída, no mínimo, com:
I - a demonstração da imprescindibilidade dos 
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recursos oferecidos para cobertura;
II - a indicação das razões do acréscimo da despesa 
pretendida, com menção às novas metas a serem 
atingidas e às consequências do não atendimento;
III - o preenchimento do formulário denominado 
“Pedido de Crédito Adicional Suplementar – PCA”, 
com indicação dos meses e montantes previstos para 
sua liquidação, devidamente assinados pelos 
Titulares da Unidade e do Órgão solicitantes.
§ 1º. Na impossibilidade de oferecimento de recursos 
para cobertura do crédito pretendido, o Órgão 
sol ic i tante encaminhará demonstrat ivo do 
comprometimento de suas dotações.
§ 2º. É vedado o oferecimento de recursos destinados 
a despesas com pessoal e seus reflexos, bem como os 
relativos a vales-alimentação, auxílios-transporte e 
auxílios-alimentação, para a cobertura de Créditos 
Adicionais de natureza diversa, exceto no último 
trimestre do exercício e desde que verificado que os 
eventos que subsidiaram a previsão da despesa de 
pessoal não se concretizaram.
§ 3º. Os pedidos de abertura de créditos adicionais 
encaminhados em desacordo com as normas 
estabelecidas neste Decreto serão sumariamente 
rejeitados.

Art. 18. As Autarquias, Fundações e Empresas 
Estatais Dependentes, quando da solicitação da 
abertura de créditos adicionais suplementares pelo 
excedente de receita ou superávit financeiro, ficam 
obrigadas a instruir o pedido com demonstrativo que 
comprove o respectivo excesso de arrecadação ou 
balanço patrimonial, respectivamente.

Art. 19. As Autarquias, Fundações e Empresas 
Estatais Dependentes, para procederem à atualização 
de suas dotações orçamentárias, deverão encaminhar 
o pedido à Diretoria de Planejamento e Orçamento 
Municipal, por meio de processo administrativo, nos 
termos dos artigos 16 e 17 deste Decreto, com a 
análise e concordância das Secretarias às quais 
estejam vinculadas.
§ 1º. A edição de ato próprio, resolução ou deliberação, 
de responsabilidade das Autarquias, Fundações e 
Empresas Estatais Dependentes, atualizando suas 
dotações orçamentárias, estará condicionada à 
aprovação da solicitação de que trata o "caput" deste 
artigo pelo Secretário Municipal de Governo.
§ 2º. Editado o ato próprio, resolução ou deliberação, 
caberá, à Diretoria de Planejamento e Orçamento 
Municipal, a sua efetivação no Sistema de 
Contabilidade e Orçamento.

Art. 20. As adequações entre dotações orçamentárias 
da Administração Direta e Indireta deverão ser 
instruídas na forma prevista no art. 17 deste Decreto, 
tanto para Autarquias, Fundações ou Empresas 
Estatais Dependentes, quanto para as respectivas 
Secretarias às quais estejam vinculadas, no caso de 
impossibilidade de oferecer recursos orçamentários 

para serem anulados, e ficarão condicionadas à 
disponibilidade orçamentária.

Art. 21. As decisões da Mesa da Câmara Municipal de 
Camaçari quanto às adequações orçamentárias 
previstas na Lei Orçamentária, após a publicação no 
Diário Oficial do Município, serão efetivadas, no 
Sistema de Contabilidade e Orçamento, pela Diretoria 
de Planejamento e Orçamento Municipal.

Art. 22. As solicitações de abertura de crédito ao 
elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios 
Anteriores, nos termos do art. 37, da Lei Federal nº 
4.320/64, serão formalizadas no processo que deu 
origem à despesa e instruídas com as justificativas 
pertinentes.
Parágrafo  Único. Para a suplementação prevista no 
"caput" deste artigo, é necessária a indicação da fonte, 
sendo que, para esses recursos oferecidos para 
cobertura, deverá estar fundamentadamente 
demonstrada a sua prescindibilidade para o exercício.

SEÇÃO III
DOS PRECATÓRIOS E DA DÍVIDA ATIVA

Art. 23. A Procuradoria Geral do Município de 
Camaçari deverá encaminhar até o dia 5 (cinco) do 
mês imediatamente subsequente à Controladoria 
Geral do Município e à Secretaria Municipal da 
Fazenda, o processo administrativo que trata da 
contabilização dos precatórios municipais, 
devidamente consistentes com o Sistema 
Contabilidade e Orçamento, incluindo memória de 
cálculo com a composição dos saldos dos 
pagamentos das respectivas contas, informando, dos 
valores pagos, aqueles referentes aos empenhos de 
Restos a Pagar, assim como o demonstrativo com 
informações relativas ao estoque de precatórios, 
discriminados por espécie.

Art. 24. O registro contábil dos pagamentos de 
precatórios, inclusive os ainda pendentes de 
regularização, mesmo que efetuados mediante 
sequestro de recursos f inanceiros,  será 
regulamentado por portaria da Secretaria Municipal 
da Fazenda e Procuradoria Geral do Município.

Art. 25. Os demonstrativos referentes à Dívida Ativa e 
dos créditos tributários e não tributários a receber, 
elaborados pela Secretaria Municipal de Fazenda 
Munic ipa l ,  nos termos da Inst rução de 
Procedimentos Contábeis - IPC 02, expedida pela 
Secretaria Tesouro Nacional - STN, com o apoio da 
Procuradoria Geral do Município de Camaçari, 
deverão ser encaminhados à Controladoria Geral do 
Município até o dia 5 (cinco) do mês subsequente. 

SEÇÃO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
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Art. 26. As folhas analíticas de pagamento de pessoal 
dos Órgãos e das Entidades da Administração Direta 
deve ser encaminhada pela Secretaria Municipal de 
Administração à cada Órgão Orçamentário, até o 2º 
dia do fechamento de competência da referida folha, 
para a efetiva liquidação, nos termos dos artigos 62 e 
63 da Lei Federal nº 4.320/64.
I - Os Órgãos Orçamentários deverão atestar 
expressamente, o recebimento da folha analítica a 
que se refere o “caput” deste artigo, possibilitando a 
abertura de processo administrativo, que deverá ser 
encaminhado à Controladoria Geral do Município até 
o 3º (terceiro) dia contado do fechamento da folha, 
para efetivação da liquidação.

Art. 27. Os projetos de lei de alteração da legislação 
referente a pessoal, bem como de criação de novos 
cargos e empregos públicos, as propostas de 
abertura de concursos de ingresso ou de acesso, os 
expedientes que tratem de nomeação ou contratação 
de pessoal e outros que impliquem acréscimo de 
despesa, observadas as disposições da Lei Federal 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, somente serão 
submetidos ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
depois de obedecidos os seguintes procedimentos, 
que deverão ser efetuados na ordem a seguir:
I - solicitação inicial do Órgão interessado à 
Secretaria Municipal de Administração, contendo 
estimativas dos impactos sobre a folha de 
pagamento, encargos sociais e benefícios, bem 
como declaração do Titular do Órgão de que o 
aumento da despesa decorrente da solicitação 
formulada tem adequação orçamentária à dotação 
prevista para o órgão na Lei Orçamentária Anual - 
LOA vigente, e que atende aos demais requisitos da 
Lei Complementar nº 101/2000, especialmente os 
seus artigos 16, 17 e 21, I, devidamente 
acompanhada do demonstrativo de que trata o § 1º 
do art. 21 da citada Lei;
II - análise e parecer da Procuradoria Geral do 
Município quanto aos aspectos da legalidade da 
despesa;
III - conferência do impacto orçamentário elaborado 
pelo Órgão interessado, avaliação e parecer 
conclusivo quanto ao mérito da solicitação pela 
Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria 
Municipal de Administração, exceto se houver 
alterações na proposta original que impliquem 
modificação no impacto previsto, caso em que o 
processo será devolvido ao Órgão interessado para 
que se pronuncie novamente quanto à adequação 
orçamentária e financeira;
IV - conferência pela Diretoria de Planejamento e 
Orçamento Municipal da Secretaria Municipal de 
Governo do demonstrativo da adequação 
orçamentária elaborado pelo Órgão interessado;
V - ratificação do parecer conclusivo da Diretoria de 
Gestão de Pessoas quanto ao mérito da solicitação 
pelo Secretário Municipal de Administração;
VI - avaliação e parecer do demonstrativo das 

estimativas dos impactos sobre a folha de 
pagamento, encargos sociais e benefícios, pela 
Controladoria Geral do Município, com vistas ao 
controle da despesa de pessoal, conforme o 
estabelecido nos artigos 18 a 20 da Lei 
Complementar nº 101/2000;
VII - cumpridos os incisos I a VI do "caput" deste 
artigo, remessa à Secretaria Municipal da Fazenda 
para avaliação quanto aos aspectos financeiros e 
posterior encaminhamento à Chefia do Poder 
Executivo Municipal.
§ 1º. Para fins de comprovação da adequação 
orçamentária com a Lei Orçamentária Anual, o Órgão 
interessado deverá demonstrar que a dotação 
orçamentária a ser onerada comporta o acréscimo de 
despesa proposto para o exercício, devendo o 
respectivo cálculo ter por base o valor atualizado e 
projetado até o final do exercício das despesas 
realizadas e a realizar, observando-se que:
I - o valor das despesas realizadas deverá ser obtido 
pela evolução da respectiva despesa mensal de 
pessoal, acrescida das vantagens pecuniárias ou 
benefícios de natureza não remuneratória 
concedidos aos servidores, tais como o auxílio-
refeição, auxílio-transporte, dentre outros;
II - as despesas a realizar serão definidas em portaria 
do Secretário Municipal de Administração;
III - na projeção da despesa, será considerado o mês 
a partir do qual a despesa entrará em vigor.
§ 2º. As estimativas de impacto orçamentário de que 
trata o inciso I do "caput" deste artigo deverão conter 
os acréscimos de despesas para o exercício em que 
entrarem em vigor e para os 2 (dois) anos 
subsequentes, bem como as demais informações 
necessárias à demonstração da exatidão dos 
cálculos apresentados em formulário próprio.
§ 3º. As Autarquias, Fundações e Empresas Estatais 
Dependentes deverão, preliminarmente, submeter 
as suas solicitações às respectivas Secretarias a que 
estejam vinculadas.

Art. 28. Caberá à Secretaria Municipal de 
Administração informar à Controladoria Geral do 
Município o gasto efetivo de pessoal e os valores 
finais implantados ou o cronograma de implantação, 
bem como os processos que não foram autorizados 
pelo Poder Executivo.

Art. 29. Compete à Secretaria Municipal de 
Administração, órgão gestor do Sistema de Folha de 
Pagamento e responsável pela Coordenação do 
Sistema Central de Recursos Humanos, o 
gerenciamento e a operacionalização do Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos Humanos – 
SIGRH.

Art. 30. Compete ao Órgão Orçamentário, o 
gerenciamento e a operacionalização do Sistema de 
Contabilidade e Orçamento do Município, no que se 
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refere ao empenhamento da folha de pagamento.
§ 1º - para o acompanhamento efetivo da despesa de 
pessoal no exercício corrente, o Órgão Orçamentário 
deverá verificar, continuamente, o saldo das 
respectivas dotações orçamentárias, solicitando, 
quando necessário, suplementações orçamentárias, 
observadas as disposições da Seção II - Dos Créditos 
Adicionais, do Capítulo I, deste Decreto.
§ 2º. As Autarquias, Fundações e Empresas Estatais 
Dependentes procederão de acordo com os 
regulamentos específicos.

Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Em caráter excepcional poderá o Chefe do 
Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, e o 
Titular do Órgão Orçamentário, através de Portaria, 
delegar competência a servidores municipais para 
cumprimento das disposições deste Decreto, 
explicitando as razões que determinaram a 
delegação.

Art. 32. Os formulários Descontigenciamento / 
Contigenciamento - PDC e Pedido de Crédito 
Adicional Suplementar - PCA, a que se referem o § 1º 
do art. 8º e o inciso III do art. 17 deste Decreto, 
respectivamente, poderão ser solicitados, por meio 
eletrônico, à Diretoria de Planejamento e Orçamento 
Municipal da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 33. Além das disposições deste Decreto, as 
Autarquias, Fundações e Empresas Públicas que 
compõem a Administração Indireta e os responsáveis 
pelos Fundos Especiais deverão providenciar, 
rigorosamente, o cumprimento das normas previstas, 
considerando-se que a avaliação das respectivas 
informações servirá de base para a disponibilização 
de recursos durante o exercício.

Art. 34. A execução orçamentária, financeira e 
contábil das Autarquias, Fundações e Empresas 
Estatais Dependentes que integram o Orçamento 
Fiscal, será realizada, obrigatoriamente, por meio do 
Sistema de Contabilidade e Orçamento do Município.

Art. 35. A Controladoria Geral do Município poderá 
promover o cancelamento dos empenhos não 
processados do exercício anterior e anteriores, que 
não foram cancelados ou justificados pelas unidades 
orçamentárias responsáveis, desde que atendida a 
aplicação mínima constitucionalmente exigida para 
as áreas de educação e saúde, observados as 
disposições da Instrução Cameral nº 001/2016 do 
TCM.

Art. 36. Os Órgãos e Entidades Públicas Municipais, 
inclusive suas empresas públicas, devem efetuar os 
ajustes contábeis e financeiros de acordo com os 

princípios contábeis, mensalmente, até o dia 5 (cinco) 
do mês subsequente ao dos fatos geradores, no 
Sistema de Contabilidade e Orçamento do Município.

Art. 37. A Controladoria Geral do Município, por meio 
da Coordenadoria Central de Contabilidade, e os 
Órgãos e Entidades da Administração Pública 
Municipal, devem remeter ao Tribunal de Contas dos 
Municípios, pelo Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria - SIGA, os dados e as informações da 
gestão pública municipal, na forma especificada na 
Resolução nº 1.282/2009, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores.

Art. 38. Os convênios em negociação pelas diversas 
Secretarias Municipais serão objeto de consulta 
prévia às Secretarias Municipais da Fazenda e de 
Governo e, após firmados, enviadas cópias às 
referidas Secretarias e à Controladoria Geral do 
Município.  

Art. 39. A formalização de convênio de despesa 
dependerá da análise da Procuradoria Geral do 
Município, bem como da Controladoria Geral do 
Município, para a verificação da observância dos 
requisitos previstos em Instrução Normativa editadas 
pela Controladoria Geral do Município, das normas 
do Tribunal de Contas dos Municípios e das normas 
do Governo Federal.

Art. 40. A aplicabilidade das disposições contidas 
neste Decreto e as questões relacionadas ao 
Orçamento e à matéria relativa à execução financeira 
do Orçamento são de responsabilidade dos 
Secretários Municipais de Governo e da Fazenda, no 
que lhes compete.

Art. 41. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

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, resolve:

EXONERAR A PEDIDO CLAUDIA GOMES 
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SANTANA MAROCCI RIVAS, cadastro nº. 60797, do 
cargo de Subsecretária, símbolo GES I-A, da estrutura 
da Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania 
- SEDES, em 28 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR VALDERIO DE JESUS REIS, cadastro 
nº. 829939, do cargo de Supervisor, símbolo CC III, da 
estrutura da Secretaria da Saúde- SESAU, em 02 de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR SIMARA NOGUEIRA ELLERY, cadastro 
nº 829433, do cargo de secretária, símbolo GES I, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- 
SEDES, em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR RUI MAGNO DE CARVALHO, cadastro nº 
829425, do cargo de secretário, símbolo GES I, da 
Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude- SEJUV, em 
02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR JANETE APARECIDA DE ARAÚJO E 
SILVA, cadastro nº. 7668-8, do cargo de Diretor 
Presidente da Empresa da Limpeza Pública de 
Camaçari-LIMPEC, em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

NOMEAR EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES, para 
o cargo de secretário, símbolo GES I, da estrutura da 
Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB, em 02 de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA PGM Nº 001/2018
DE 02 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia interinamente a chefia da 
Procuradoria Administrativa, na forma 
instituída pela Lei Municipal nº 
1.443/2016.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 
1.443/2016, de 22 de junho de 2016, determinou a 
reorganização da Procuradoria Geral do Município 
criando Procuradorias Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que cada Procuradoria 
Especializada deve ser chefiada por Procurador do 
Município de carreira, designado pelo Procurador-
Geral para tal função, conforme previsto no artigo 10 
da Lei Municipal nº 1.443/2016;

CONSIDERANDO o gozo de férias pelo Procurador 
Chefe da Procuradoria Administrativa no período de 
02/01/2018 a 31/01/2018;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar 
a presente Portaria designando o exercício interino 
da chefia da Procuradoria Administrativa, nos 
seguintes termos:

Art. 1º. A Procuradoria Administrativa será chefiada, 
interinamente, entre 02/01/2018 e 31/01/2018 pelo 
Procurador do Município Rafael Couto Ribeiro – 
Matrícula 63514.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Camaçari/BA, 02 de janeiro de 2018.

Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de convênio para CESSÃO de 
servidor á serviço ,lavrado entre o 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM e a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, em caráter ONEROSO.

 
Por este instrumento, em que figura de um lado 
como CESSIONÁRIO o INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-
ISSM, inscrito no CNPJ sob o n° 34.327.635/0001-
10, representado por seu Diretor Superintendente, 
Maurício Santos Costa, portador do RG: 5.445.828 
53 SSP/BA e CPF: 566.887.765-53; e como 
CEDENTE, a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, neste ato representado pelo seu 
Prefeito, o Sr. Antônio Elinaldo Araújo da Silva, 
portador do RG n° 04.281.738 04 SSP/BA e do 
CPF n° 598.837.315-15, com autorização contida 
na Lei Municipal n° 1029/2009 art. 2°, §2°, firmam 
o presente instrumento de convênio, visando a 
cessão de servidores municipais para prestarem 
serviços junto ao Órgão CESSIONÁRIO, o que 
fazem sob as seguintes cláusulas e condições:                                                    

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1.- Convênio para a cessão de servidores 
municipais para prestarem serviços junto ao 
CESSIONÁRIO, com ônus deste, que serão 
designados exclusivamente para as unidades do 
ISSM instaladas no município.

1.1.1.- A cessão de servidores a que trata o item 
anterior deverá recair somente naqueles que 
ingressaram na Prefeitura mediante concurso 
público ou processo seletivo, não importando se do 
regime estatutário ou celetista.

CLÁUSULA SEGUNDA-DA DESIGNAÇÃO DOS 
SERVIDORES, DO INÍCIO DO EXERCICIO, DA 
CARGA HORÁRIA E DA AUSÊNCIA. 
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2.1.- A designação dos servidores será precedida 
das seguintes cautelas: 

2.1.1.- O CEDENTE expedirá ofício ao 
CESSIONÁRIO encaminhando a relação dos 
servidores cedidos, nos termos da autorização 
contida na Lei Municipal n° 1029/2009 art. 2°, §2°, 
consignando ainda que os servidores ingressaram 
na Prefeitura através de concurso público ou outro 
meio seletivo autorizado em lei.

2.1.2. - O CESSIONARIO, com base na relação, 
solicitará da CEDENTE o envio de certidões cíveis 
e criminais dos servidores para preliminar análise e 
s u b m e t e n d o - a  à  h o m o l o g a ç ã o  d a  
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d o  I N S T I T U TO  D E  
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL-
ISSM. 

2.1.3- O início do exercício junto ao ISSM somente 
ocorrerá a partir da data da homologação do oficio 
mencionado no subitem anterior. 

2.2.- A carga horária dos servidores deverá ser 
compatível com a dos funcionários do 
CESSIONÁRIO, resguardando-se, entretanto, a 
jornada de trabalho prevista pela Municipalidade.

2.2.1.- A frequência do servidor cedido será 
controlada pelo ISSM e será mensalmente 
remetida à Prefeitura, arquivando-se na Secretaria 
de Administração - SECAD cópia dela para simples 
cont ro le  e  comunicação de eventua is  
irregularidades cometidas. 

2.3.- As faltas no serviço deverão ser comunicadas 
juntamente com a frequência do servidor, assim 
como as ausências, férias, licença-saúde ou 
qualquer espécie de ocorrência que resulte na 
irregularidade da frequência. 

2.4.- As faltas de caráter disciplinar, após 
f o rma lmen te  cons ta tada  pe lo  D i r e to r  
Super in tendente ,  serão imedia tamente 
c o m u n i c a d a s  à  C E D E N T E  p a r a  a s  
providências cabíveis. 

2.5.- É facultada a substituição ou a devolução do 
servidor, mediante prévia comunicação. 

2.5.1.- Aplicam-se, para os casos de substituição, 
as cautelas constantes dos subitens 2.1.1 e 2.1.2.

CLÁUSULA TERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO 
CESSIONÁRIO

3.1.- Estar ciente de que são de sua inteira 

responsabilidade os pagamentos de todas as 
despesas com remunerações, encargos 
previdenciários e trabalhistas, bem como 
quaisquer outros que porventura integrem os 
salários ou vencimentos dos servidores cedidos. 

3.2.- Zelar pela observância da jornada de trabalho 
do servidor a fim de evitar carga horária superior ao 
previsto junto à Prefeitura.

3.3.- Cumprir rigorosamente o disposto no subitem 
2.3.

3.4.- Estar ciente de que a CEDENTE, após formal 
comunicação, poderá solicitar a substituição ou o 
retorno do servidor, segundo seu alvedrio.

3.5.- O CESSIONÁRIO não poderá, sob qualquer 
pretexto, alterar a designação do servidor para 
posto de trabalho que não esteja compreendido 
dentro do município cedente. 

3.6.- Promover os esclarecimentos que por ventura 
vierem a ser solicitados pela CEDENTE. 

3.7.- Fiscalizar para que os serviços desenvolvidos 
pelo servidor cedido estejam de conformidade com 
o disposto neste convênio.

3.8.- Comunicar, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, o seu interesse em Promover a substituição 
do servidor cedido.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CEDENTE

4.1.- Responsabilizar-se por qualquer ato irregular 
p r a t i c a d o  p e l o  s e r v i d o r  c e d i d o ,  
independentemente de dolo ou culpa.

4.2.- Certificar-se de que os servidores cedidos 
estão cientes de que deverão cumprir todos os 
regulamentos internos do CESSIONÁRIO, sem 
exceção.

4.3.- Quando da emissão da relação dos 
servidores a ser cedido, informar que ·eles não 
possuem cônjuges, companheiro (a), parentes em 
linha reta e colateral até 3° grau prestando serviços 
de forma direta ou indireta, ou fornecendo produtos 
e serviços ao ISSM.

4.4.- Acolher ou justificar, em 30 (trinta) dias, a 
comunicação do CESSIONÁRIO para os fins do 
subitem 3.8 da cláusula anterior.

 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
02 de Janeiro de 2018 - Ano XV
Nº 839 - Pagina. 38 de 45



CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA 

5.1.- A vigência deste Convênio será de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado, por instrumento 
próprio, por idênticos períodos até o limite de 
dezembro/2020.
 
CLÁUSULA SEXTA-DA RESCISÃO 
CONTRATUAL

6.1.- Este termo de convênio poderá ser rescindido 
a qualquer tempo por qualquer das partes nele 
envolvidas, mediante comunicação escrita por 
qualquer das partes convenentes mediante aviso 
por escrito à outra, com antecedência de 90 
(noventa) dias. 

6.2.- Considerar-se-á antecipadamente rescindido 
este tempo no caso de descumprimento 
injustificado de quaisquer de suas cláusulas, 
oportunidade na qual os servidores deverão de ser 
devolvidos, após prévio ajuste, à CEDENTE.

 
CLÁUSULA SÉTIMA-DO TERMO DE 

RESPONSABILIDADE E SIGILO

7.1.- O servidor cedido pela Prefeitura deverá, 
obr igator iamente,  ass inar  o Termo de 
Responsabilidade e Sigilo, em face do 
estabelecido pelas normas de Politica de 
Segurança da Informação do ISSM. 

7.2.- A não concordância com Termo de 
Responsabilidade e Sigilo e sua não assinatura 
constituem motivo impeditivo de que o servidor 
cedido preste serviços nas dependências do ISSM.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

8.1.- Fica eleito, desde já, o Foro da Comarca de 
Camaçari, com renúncia expressa de qualquer 
outro Juízo, por mais privilegiado que sejam 
dirimidas as questões que porventura surgirem em 
função do presente instrumento. Nada mais. Lido e 
achado conforme pelas partes, perante as 
testemunhas, lavrou-se este instrumento de 
convênio para a cessão de servidores municipais, 
em três (03) vias, por todos assinados, visto que 
foram atendidas as formalidades legais.
 

Camaçari, 02 de janeiro de 2018. 

 _________________________________________
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

 ______________________________________
MAURÍCIO SANTOS COSTA

Testemunhas:

Nome: ______________________________________
RG.

Nome: ______________________________________
RG.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

LOTE Nº 00005 E 00006, 

Infrações de Trânsito postadas através da Empresa 
Brasi leira de Correios e Telégrafos. O 
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI, no uso 
de suas atribuições, faz saber, que dos processos 
administrativos abaixo relacionados, foram 
expedidas Notificações de Autuações de Infrações 
para os endereços dos respectivos proprietários de 
veículos constantes no cadastro do Departamento 
Estadual de Trânsito, sendo, portanto, válidas para 
todos os efeitos. Esgotadas as tentativas para 
assegurar a ciência ao infrator ou proprietário do 
veículo por meio postal, as notificações serão 
realizadas por Edital publicado em Diário Oficial, na 
forma da lei, respeitados o disposto no § 1º, Art 282 
do CTB.

Camaçari 28 de dezembro de 2017

Armando Yokoshiro Filho
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EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

TERMO DE APOSTILAMENTO

OBJETIVO: 

EMPRESA: GAP SERVICE LTDA - ME

CONTRATO nº: 0245/2016

OBJETO: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
L O C A Ç Ã O  D E  R A D I O C O M U N I C A Ç Ã O ,  
INCLUINDO INSTALAÇÃO DE RÁDIOS 
PORTÁTEIS E MÓVEIS, GRAVAÇÃO DE VOZ, 
MONITORAMENTO REMOTO DAS ESTAÇÕES 
R E P E T I D O R A S ,  T O R R E S ,  A B R I G O S ,  
PROJETOS, LEGALIZAÇÃO DE LICENÇA E 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 
CONFORME CONTRATO Nº 0245/2016.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA.
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