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DECRETO Nº 6875/2018
DE 18 DE MAIO DE 2018

Regulamenta no Município de Camaçari 
– Bahia, a Lei Federal nº 13.019/14, 
modificada pela Lei nº 13.204/15, dispõe 
sobre regras e procedimentos do 
Regime Jur íd ico das parcer ias  
celebradas entre a Administração 
Pública Municipal e as Organizações da 
Sociedade Civil e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais ,

DECRETA

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Este decreto regulamenta a aplicação da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas 
alterações posteriores, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Município de Camaçari, para 
celebração de parcerias entre as organizações da 
sociedade civil, em regime de mut́ua cooperação, para a 
consecuça ̃o de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de 
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos 
de fomento ou em acordos de cooperação.

§ 1º Subordinam-se ao cumprimento deste Decreto os 
órgãos da Administração Direta do Município de 
Camaçari, suas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de 
serviço público, inclusive subsidiárias, que recebam 
recursos municipais para pagamento de despesas de 
pessoal ou de custeio em geral.

§ 2° Não se aplica este Decreto:

I – aos instrumentos de parceria entre os órgãos e 
entidades da Administração Pública;

II – aos convênios com entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição 
Federal.

III – aos convênios de concessão de estágio celebrados 
com instituições de ensino, nos termos da Lei Federal nº 
11.788/2008;

Art. 2º As parcerias celebradas entre a Administração 
Pública municipal e as organizações da sociedade civil 
(OSC) terão por objeto a execução de atividades ou 
projetos e serão formalizadas por meio de:

I– termo de fomento ou termo de colaboração, quando 
houver transferência de recurso financeiro;

II– acordo de cooperação, quando a parceria não 
envolver a transferência de recurso financeiro.

§ 1°. O termo de fomento será adotado para a 
consecução de planos de trabalhos cuja concepção seja 
das organizações da sociedade civil, com o objetivo de 
incentivar projetos por elas criados ou desenvolvidos.

§ 2º. O termo de colaboração será adotado para a 
consecução de planos de trabalho cuja concepção seja 
da Administração Municipal, com o objetivo de executar 
projetos ou atividades por ela criados ou desenvolvidos.

Art. 3º A Administração Municipal adotará procedimentos 
para orientar e facilitar a realização de parcerias e 
estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir 
objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de 
resultados.

§ 1º. A Secretaria de Administração publicará manuais 
que contemplem os procedimentos a serem observados 
em todas as fases da parceria, para orientar os gestores 
públicos e as organizações da sociedade civil, nos 
termos do parágrafo 1º do artigo 63 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

§ 2º. Os órgãos e as entidades da Administração 
Municipal poderão editar orientações complementares, 
por meio de portaria do Secretário Municipal ou dirigente 
da entidade competente, de acordo com as 
especificidades dos programas e das políticas públicas 
setoriais.

CAPÍTULO II
DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS 

Art. 4º O regime jurídico de que trata a Lei Federal nº 
13.019, de 2014, tem como fundamentos a gestão 
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pública democrática, a participação social, o 
fortalecimento da sociedade civil, a transparência na 
aplicação dos recursos públicos, os princípios da 
legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da 
eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar:

I - o reconhecimento da participação social como direito 
do cidadão;
II - a solidariedade, a cooperação, o respeito a ̀ 
diversidade sem discriminação ou distinção de raça, cor, 
gênero, orientação sexual, credo religioso ou político, 
para a construção de valores de cidadania e de inclusão 
social e produtiva;
III - a promoção do desenvolvimento local e regional, 
inclusivo e sustentável;
IV - o direito a ̀informação, a ̀ transparência e ao controle 
social das ações públicas;
V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, 
mecanismos e instâncias de participação social;
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação 
para a cidadania ativa; 
VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos;
VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos 
recursos hídricos e do meio ambiente;
IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais; e
X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural 
brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.

CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 5º A Administração Pública Municipal e as 
organizações da sociedade civil assegurarão às pessoas 
naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, 
observadas as determinações e os prazos da Lei Federal 
nº 12.527, de 2011, da Lei nº 8.460, de 2013, e do Decreto 
nº 24.806, de 2014.

§1º A Controladoria-Geral do Município – CGM, em 
articulação com os órgãos e entidades municipais, 
adotarão medidas necessárias para a efetivação das 
ações de transparência previstas neste Decreto.

§2º Nas parcerias referentes a programas de proteção a 
pessoas ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança será garantido o sigilo de 
qualquer informação que possa comprometer à 
segurança das pessoas protegidas e demais envolvidos, 
bem como imagens, local de proteção e outros dados dos 
beneficiários do programa, nos termos do art. 87 da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014.

Art. 6º A Administração Pública deverá manter, em seu 
sítio oficial na internet, a relação das parcerias 
celebradas nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, 
e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e 
oitenta) dias após o respectivo encerramento, contendo 
as seguintes informações:

I – órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, número e data de assinatura e de publicação 
da parceria;

II – razão social da organização da sociedade civil 
parceira e, se houver, o respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ;

III – número do plano de trabalho, tipo de atendimento e 
objeto da parceria;
IV – valor total previsto na parceria e valores liberados, 
quando for o caso;
V – data de início e término da parceria, incluindo 
eventuais prorrogações;
VI – situação da prestação de contas final da parceria, 
incluindo a data prevista para sua apresentação, data em 
que foi apresentada, prazo para análise e resultado 
conclusivo;
VII – valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a 
remuneração prevista para o exercício e os encargos 
sociais e trabalhistas correspondentes, quando 
vinculados à execução do objeto e pagos com recursos 
da parceria; e
VIII – relação das organizações da sociedade civil 
executantes, quando se tratar de atuação em rede.

Art. 7º As organizações da sociedade civil deverão 
divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas 
ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, contendo, no mínimo, as 
informações constantes do artigo 4º deste decreto.

Art. 8º A Administração Pública Municipal divulgará os 
meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação 
irregular dos recursos transferidos por meio das 
parcerias de que trata este decreto.

CAPÍTULO IV
DA PADRONIZAÇÃO 

Art. 9º A Controladoria Geral do Município - CGM adotará 
procedimentos e instrumentos padronizados, para 
orientar e facilitar a realização de parcerias, e 
estabelecerá, sempre que possível, critérios para 
objetos, custos, metas e indicadores de monitoramento e 
avaliação de resultados.

§ 1º A CGM coordenará a elaboração de manuais, em 
conformidade com as normas de controle interno e 
externo, para orientar as organizações da sociedade civil 
e os agentes públicos, inclusive no que diz respeito a ̀ 
prestação de contas, os quais deverão ser 
disponibilizados no sítio oficial.

CAPÍTULO V
DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO, DE FOMENTO 

E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Art. 10 As parcerias com as organizações da sociedade 
civil serão formalizadas através de termos de 
colaboração, termos de fomento e acordos de 
cooperação.

Art. 11 O termo de colaboração deve ser adotado pela 
administração pública para consecução de planos de 
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trabalho de sua iniciativa, para celebração de parcerias 
com organizações da sociedade civil que envolvam a 
transferência de recursos financeiros.

Parágrafo único Os conselhos de políticas públicas ou 
conselhos municipais poderão apresentar propostas à 
Administração Pública para celebração de termo de 
colaboração com organizações da sociedade civil.

Art. 12. O termo de fomento deve ser adotado pela 
administração pública para consecução de planos de 
trabalho propostos por organizações da sociedade civil 
que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Art. 13 O acordo de cooperação é instrumento por meio 
do qual são formalizadas as parcerias entre o Município 
de Camaçari e as organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros.

Art. 14 A celebração de acordo de cooperação poderá 
ser proposta pela Administração Municipal ou por 
organização da sociedade civil.

Art. 15 A celebração de acordo de cooperação poderá 
ser precedida de procedimento de manifestação de 
interesse social, observado, neste caso, o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e neste decreto.

Art. 16 Ressalvada a hipótese prevista no artigo 29 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, fica dispensada a realização de 
chamamento público para a celebração de acordo de 
cooperação.

§ 1º A critério do Secretário Municipal ou do dirigente de 
entidade da Administração indireta, poderá ser realizado 
chamamento público para a celebração de acordo de 
cooperação, observado, neste caso, o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2014 e neste decreto.

§ 2º O chamamento público para a celebração de acordo 
de cooperação de que trata o artigo 29 da Lei Federal nº 
13.019/2014 observará, no que couber, o disposto 
naquele diploma legal e neste decreto.

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL- PMIS

Art. 17 As organizações da sociedade civil, movimentos 
socais e cidadãos poderão apresentar proposta de 
abertura de PROCEDIMENTOS DE MANIFESTÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL – PMIS aos órgãos ou entidades 
públicas para que seja avaliada a possibilidade de 
realização de chamamento público objetivando a 
celebração de parceria.  

Art. 18 As propostas de Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social, apresentadas por organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos 
interessados à Administração Municipal, devem:

I– ser dirigidas e encaminhadas aos Secretários 
Municipais ou dirigentes de entidade da Administração 
indireta competente em função do objeto da proposta;
II- observar, quanto aos requisitos, o disposto no art. 19 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 19 Recebida a proposta, o Secretário Municipal ou 
dirigente da entidade verificará o atendimento dos 
requisitos do art. 19 da Lei Federal nº 13.019/2014 e, 
conforme o caso, indeferirá a proposta ou determinará 
sua publicação no sítio eletrônico da Prefeitura de 
Camaçari.

Parágrafo único As propostas serão mantidas no sítio 
eletrônico da Prefeitura de Camaçari pelo prazo de 12 
(doze) meses.

CAPÍTULO VII
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 20 A celebração de termo de colaboração e termo de 
fomento será precedida de chamamento público, 
ressalvados os casos excepcionados pela Lei Federal nº 
13.019/2014.

Parágrafo único: Nos Casos em que o projeto seja 
financiado com recursos de fundos, o chamamento 
público poderá ser realizado pelos respectivos conselhos 
gestores, conforme legislação especifica respeitadas as 
exigências da Lei Federal nº 13.019, 31 de julho de 2014, 
e deste Decreto. 

Art. 21 A Administração Pública Municipal Direta e as 
entidades da Administração Pública indireta instituirão, 
por portaria dos respectivos Secretários e dirigentes, 
comissão de seleção para a realização do chamamento 
público, observado, quanto à sua composição, o disposto 
no inciso X do art. 2º e no parágrafo 2º do art. 27 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Art. 22 O edital de chamamento público observará, 
quanto às suas disposições, o parágrafo 1º do art. 24 da 
Lei Federal nº 13.019/2014.

§ 1º O edital de chamamento público será publicado na 
íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do 
recebimento das propostas.

§ 2º O edital de chamamento público será publicado no 
Diário Oficial do Município, no mesmo prazo previsto no 
parágrafo anterior, contendo pelo menos os seguintes 
elementos:

I – Número do edital de chamamento  público e do 
processo administrativo; indireta responsável;
II– Secretaria Municipal ou entidade da Administração
III- Objeto;
IV- Prazo, com data e horário, para recebimento das 
propostas;
V– Forma de acesso à íntegra do edital
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Art. 23 Compete ao Secretário Municipal ou ao dirigente 
de entidade da Administração indireta responsável pelo 
chamamento público homologar o seu resultado e 
divulgá-lo no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari.

Art. 24 Não se realizará chamamento público:

I– Para a celebração de termos de colaboração ou de 
fomento que envolvam recursos provenientes de 
emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais;

II– para a celebração de acordos de cooperação, exceto 
se seu objeto envolver a celebração de comodato, 
doação de bens ou outra forma de compartilhamento de 
recurso patrimonial, hipótese em que a realização de 
chamamento público é obrigatória, observando-se o 
disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e neste decreto;

III– nas hipóteses de dispensa previstas no art. 30 da   Lei 
Federal nº 13.019/2014;

IV– nas hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 31 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

§1º Toda celebração de parceria sem prévio 
chamamento público será justificada e ratificada pelo 
Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta interessado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei 
Federal nº 13.019/2014, o extrato da justificativa será 
publicado no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari e 
no Diário Oficial do Município, na mesma data em que for 
efetivada a ratificação.

§ 3º Eventual impugnação à justificativa deverá ser 
dirigida ao Secretário Municipal ou ao dirigente de 
entidade da Administração indireta que a ratificou, 
observando-se, quanto ao seu processamento, o 
disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 32 da Lei Federal 
nº 13.019/2014.

Art. 25 Na hipótese de dispensa de chamamento público 
prevista no inciso VI do art. 30 da Lei Federal nº 
13.019/2014, as Secretarias Municipais ou as entidades 
da Administração indireta realizarão credenciamento das 
organizações da sociedade civil que atuam nas 
respectivas áreas sociais.

§ 1º O credenciamento será realizado pela comissão de 
seleção da Secretaria Municipal ou entidade interessada.

§ 2º Para fins de credenciamento, as organizações da 
sociedade civil deverão comprovar o atendimento do art. 
33 da Lei Federal nº 13.019/2014.

§ 3º O credenciamento será regido por edital, em que 
serão previstos os requisitos, o procedimento e o prazo 
de validade do credenciamento.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o 
edital de credenciamento poderá prever que a inscrição 
de organização da sociedade civil em Conselho 

Municipal de políticas públicas poderá ser considerada 
para fins de credenciamento, desde que, para a inscrição 
no Conselho Municipal, seja exigida a comprovação do 
atendimento dos mesmos requisitos previstos no art. 33 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

CAPÍTULO VIII
DA CELEBRAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DAS 

PARCERIAS

Art. 26 A celebração e a formalização de termo de 
cooperação e do termo de fomento dependerão da 
adoção das seguintes providências por parte das 
Secretarias Municipal ou entidades da Administração 
indireta:

I– indicação expressa da existência de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria;

II– emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou 
consultoria jurídica da Administração Pública acerca da 
possibilidade de celebração da parceria;

III– realização de chamamento público, ressalvadas as 
hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, 
quando sua não realização deverá ser justificada e 
ratificada pela autoridade competente;

IV– emissão de parecer do órgão técnico da 
Administração, observado o disposto no inciso V do art. 
35 da Lei Federal nº 13.019/2014;

V– demonstração de que os objetivos e finalidades 
institucionais e a capacidade técnica e operacional da 
organização da sociedade civil foram demonstrados e 
são compatíveis com o objeto;

Parágrafo único. Para fins do inciso IV deste artigo, 
considera-se órgão técnico da Administração o órgão da 
Secretaria Municipal ou entidade da Administração 
indireta competente para, em função do objeto da 
parceria, apreciar o mérito das propostas.

Art. 27 A celebração e a formalização de acordo de 
cooperação dependerão da adoção das seguintes 
providências por parte das Secretarias Municipal ou 
entidades da Administração indireta:

I- realização de chamamento público, se for o caso, ou 
ratificação de sua não realização pela autoridade 
competente;

II– aprovação do plano de trabalho pelo Secretário 
Municipal ou dirigente da entidade;

III– emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria 
ou consultoria jurídica da Administração Pública acerca 
da possibilidade de celebração da parceria.

Art. 28. As parcerias serão formalizadas mediante a 
celebração de termo de colaboração, termo de fomento 
ou acordo de cooperação, que, conforme o caso, 
conterá:
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I- as cláusulas essenciais previstas no art.  42  da   Lei 
Federal nº 13.019/2014; 

II– o plano de trabalho, como parte integral e 
indissociável;

III– as hipóteses e os limites das despesas previstas no 
inciso II do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, se for o 
caso;

IV– a indicação do servidor público ou empregado público 
designado como gestor da parceria;
V– na hipótese de a duração da parceria 
exceder um ano, a obrigação da organização da 
sociedade civil prestar contas ao término de cada 
exercício;

VI – a vinculação ao edital do chamamento público, se for 
o caso, e às disposição da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
deste decreto;

VII– a forma de realização da pesquisa de satisfação dos 
beneficiários do plano de trabalho, nas parcerias com 
vigência superior a um ano;

VIII– a obrigação da organização sociedade civil manter 
em seu arquivo, durante 10 (dez) anos, a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
os documentos originais que compõem a prestação de 
contas.

Art. 29 Compete aos Secretários Municipais e aos 
dirigentes da Administração indireta, no âmbito dos 
respectivos órgãos e entidades, celebrar termo de 
colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação.

CAPÍTULO XIX
DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NO 

ÂMBITO DAS PARCERIAS

Art. 30 Os recursos recebidos em decorrência da 
parceria serão depositados em conta corrente específica, 
isenta de tarifa bancária, na Caixa Econômica Federal ou 
no Banco do Brasil.

Art. 31 Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada exclusivamente mediante 
transferência eletrônica, sujeita à identificação do 
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária.

Parágrafo único Demonstrada a impossibilidade física 
de pagamento mediante transferência eletrônica, o 
Termo de Colaboração ou Fomento poderá admitir o 
pagamento em espécie observado no Capitulo III, Art. 53, 
§ 2 º da Lei Federal nº 13.019/2014.

CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Art. 32 O monitoramento e a avaliação das parcerias 
serão realizadas de forma contínua, observados os arts. 
58 a 60 da Lei Federal nº 13.019/2014, incumbindo:

I- Ao servidor público ou empregado público designado 
como gestor da parceria;

II- Ao conselho gestor de Fundo Municipal, em conjunto 
com o gestor da parceria, quando esta for custeada com 
recursos de Fundos específicos;

III–  Em qualquer caso, à comissão de monitoramento e 
avaliação designada, ao Conselho Municipal de políticas 
públicas pertinente ao objeto da parceria e aos cidadãos.

Art. 33 Cabe ao gestor de termo de colaboração ou de 
termo de fomento, em conjunto com o conselho gestor do 
Fundo Municipal específico, na hipótese do inciso II do 
artigo anterior, emitir relatório técnico de monitoramento 
e avaliação e submetê-lo à comissão de monitoramento e 
ava l i ação  des ignada ,  que  o  homo loga rá ,  
independentemente da obrigatoriedade de apresentação 
de prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.

§ 1º A emissão do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação será semestral nas parcerias efetivadas.

§ 2º O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
contará os elementos previstos no parágrafo 1º do art. 59 
da Lei Federal nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros, 
exigidos por portaria do Secretário Municipal ou dirigente 
de entidade da Administração indireta ou, se for o caso, o 
conselho gestor do fundo específico.

Art. 34 Nas parcerias com vigência superior a um ano, 
será realizada pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho, na forma prevista no 
instrumento da parceria, e serão utilizados os resultados 
como subsídio para avaliação da parceria celebrada e do 
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na 
reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

Art. 35 Compete ao gestor designada para a parceria 
realizar as atribuições previstas no art. 61 da Lei Federal 
nº 13.019/2014, bem como:

I –  proceder  ao  acompanhamento  e   à  fiscalização    
da execução da parceria;

II– elaborar, em conjunto com o conselho gestor do 
fundo, se for o caso, o relatório técnico de monitoramento 
e avaliação, e submetê-lo à comissão de monitoramento 
e avaliação designada;

III– comunicar ao Secretário Municipal ou ao dirigente da 
entidade da Administração indireta a inexecução da 
parceria por culpa exclusiva da organização da 
sociedade civil, para fins do disposto no art. 62 da Lei 
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Federal nº 13.019/2014;
IV– emitir parecer técnico de análise da prestação de 
contas da respectiva parceria.

Parágrafo único. As providências indicadas no art. 62 da 
Lei Federal nº 13.019 far-se-ão por ato do Secretário 
Municipal ou dirigente de entidade da Administração 
indireta que firmar a parceria, devidamente motivado e 
publicado no Diário Oficial do Município, assegurados à 
organização da sociedade civil o contraditório e a ampla 
defesa.

Art. 36 Toda parceria celebrada mediante termo de 
colaboração e termo de fomento será acompanhada e 
fiscalização por comissão de monitoramento e avaliação, 
instituída por portaria do Secretário Municipal ou do 
dirigente de entidade da Administração indireta.

§ 1º As parcerias de cada Secretaria Municipal e entidade 
da Administração indireta serão acompanhadas e 
fiscalizadas pela respectiva comissão de monitoramento 
e avaliação.

§ 2º Pode haver a instituição de mais de uma comissão de 
monitoramento e fiscalização por Secretaria Municipal ou 
entidade da Administração indireta, considerada a 
especificidade do objeto das parcerias. Neste caso, as 
portarias deverão delimitar a competência de cada 
comissão de monitoramento e fiscalização.

§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação será 
composta por, no mínimo, três servidores públicos ou 
empregados públicos, observado o disposto no inciso XI 
do art. 1º da Lei Federal nº 13.019/2014.

§ 4º Não poderá participar da comissão de 
monitoramento e avaliação o servidor público ou 
empregado público designado para atuar como gestor de 
parceria acompanhada e fiscalização pela comissão.

CAPÍTULO XI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 37 A prestação de contas da execução de termo de 
colaboração, termo de fomento e, quando for o caso, 
acordo de cooperação, observará o disposto na Lei 
Federal nº 13.019/2016, no instrumento da parceria e no 
respectivo plano de trabalho, neste decreto, nas 
orientações normativas do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia.

Art. 38 A prestação de contas e todos os atos dela 
decorrentes serão realizados em plataforma eletrônica, 
permitida a visualização a qualquer interessado por meio 
do sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari/BA.

Parágrafo único. Para apresentação dos documentos 
na prestação de contas, os representantes das 
organizações da sociedade civil deverão possuir 
certificação digital, observada a legislação pertinente.

Art. 39. A análise da prestação de contas pelo Secretário 
Municipal ou entidade da Administração indireta 

responsável pela parceria far-se-á a partir da análise:

I– dos documentos previstos no plano de trabalho;

II– do relatório de execução do objeto, elaborado pela 
organização da sociedade civil, na forma do inciso I do 
art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014;
III–  do  relatório  de  visita  “in  loco”,  quando  realizada 
durante a parceria; 
IV– do relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
elaborado pelo gestor da parceria e homologado pela 
comissão de monitoramento e avaliação designada, 
observado o disposto no inciso II do parágrafo único do 
art. 66 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 40 O prazo para prestação de contas será definido 
no instrumento da parceria, observado o disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 67 e no art. 69 da Lei Federal nº 
13.019/2014.

Art. 41 O gestor da parceria emitirá parecer técnico de 
análise da prestação de contas da parceria celebrada, 
observando o disposto no artigo anterior nos arts. 66, 67 
e 69 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 42 Compete ao Secretário Municipal ou ao dirigente 
da entidade da Administração indireta signatário do 
instrumento da parceria decidir sobre a aprovação da 
prestação de contas, observado o disposto no art. 69 a 72 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 43 A organização da sociedade civil cuja prestação 
de contas for julgada irregular poderá apresentar 
recurso, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a partir da data 
da intimação da decisão.

Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal ou 
ao dirigente da entidade da Administração indireta 
receber o recurso, determinar a instrução do processo e 
julgar o recurso.

Art. 44 A faculdade prevista no parágrafo 2º do art. 72 da 
Lei Federal nº 13.019/2014, deverá ser solicitada pela 
organização da sociedade civil interessada, mediante 
requerimento escrito, ao Secretário Municipal ou ao 
dirigente da entidade da Administração indireta 
signatário da parceria anterior, a quem compete decidir 
fundamentadamente sobre a solicitação.

Art. 45 As organizações da sociedade civil deverão obter 
de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 
comprovantes fiscais, ou recibos, com data, valor, nome 
e número de inscrição no CNPJ da organização da 
sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor de 
serviço, para fins de comprovação das despesas. 

Art. 46. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados a parceria: 

I- Remuneração da equipe encarregada do plano de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, incluídos os componentes das diretorias 
que estejam implicados no trabalho, entre eles  durante a 
vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
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pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo 
terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

II- Aquisição de equipamentos e materiais  de bens 
duráveis essenciais à consecução do objeto e serviços 
de adequação de espaço físico, desde que necessária à 
instalação dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º A inadimplência da administração pública não 
transfere à organização da sociedade civil a 
responsabilidade pelo pagamento de obrigações 
vinculados a parceria com recursos próprios. 

§ 2º A inadimplência da organização da sociedade civil 
em decorrência de atrasos na liberação de repasses não 
poderá acarretar restrições à liberação de parcelas 
subseqüentes. 

§ 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da 
parceria não gera vínculo trabalhista com o poder 
publico.

CAPITULO XII
DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 47 A execução das parcerias pode se dar por 
atuação em rede de duas ou mais organizações da 
sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de 
termo de atuação em rede.
I- A atuação em rede pode se efetivar pela realização de 
ações coincidentes, quando há identidade de 
intervenções, ou de ações diferentes e complementares 
à execução do objeto da parceria.

II - A rede deve ser composta por:

 a) Uma Organização da Sociedade Civil celebrante da 
parceria com a Administração Pública Municipal, que 
ficará responsável pela rede e atuará como sua 
supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo 
participar diretamente ou não da execução do objeto; e

b) Uma ou mais organizações da sociedade civil 
executantes e não celebrantes da parceria com a 
Administração Pública Municipal, que deverão executar 
ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em 
comum acordo com a organização da sociedade civil 
celebrante.

 § 1º A atuação em rede não caracteriza subcontratação 
de serviços e nem descaracteriza a capacidade técnica e 
operacional da Organização da Sociedade Civil 
celebrante.

Art. 48 A atuação em rede será formalizada entre a 
Organização da Sociedade Civil celebrante e cada uma 
das organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes por meio de termo de atuação em rede.

§ 1º O termo de atuação em rede especificará direitos e 
obrigações recíprocas, estabelecendo, no mínimo, as 

ações, metas e prazos que serão desenvolvidas pela 
organização da sociedade civil executante e o valor a ser 
repassado pela organização da sociedade civil 
celebrante.

§ 2º A organização da sociedade civil celebrante deverá 
comunicar à Administração Pública Municipal a 
assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até 
60 (sessenta) dias, contado da data de sua assinatura.

§ 3º Na hipótese de o termo de atuação em rede ser 
rescindido, a organização da sociedade civil celebrante 
deverá comunicar o fato à administração pública 
municipal no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data 
da rescisão, e os frutos realizados ficará de 
responsabil idade da organização celebrante. 

§ 4º Fica vedada a participação em rede de organização 
da sociedade civil executante e não celebrante que tenha 
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos 
integrantes da comissão de seleção responsável pelo 
chamamento público que resultou na celebração da 
parceria.

Art. 49 A organização da sociedade civil celebrante da 
parceria é responsável pelos atos realizados pela rede.

§ 1º Para fins do disposto no caput, os direitos e as 
obrigações da organização da sociedade civil celebrante 
perante a administração pública do Poder Executivo 
municipal não podem ser sub-rogados à organização da 
sociedade civil executante e não celebrante.

§ 2º O órgão ou entidade da Administração Pública 
municipal avaliará e monitorará a organização da 
sociedade civil celebrante, que prestará informações 
sobre as ações, metas e prazos em execução realizados 
pelas organizações da sociedade civil executantes e não 
celebrantes.

§ 3º As organizações da sociedade civil executantes e 
não celebrantes deverão apresentar informações sobre a 
execução de ações, prazos, metas e demais documentos 
e comprovantes de despesas necessários à prestação 
de contas pela organização da sociedade civil celebrante 
da parceria, conforme descrito no termo de atuação em 
rede e no inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014.

§ 4º O ressarcimento ao erário realizado pela 
organização da sociedade civil celebrante não afasta o 
seu direito de regresso contra as organizações da 
sociedade civil executantes e não celebrantes.

§ 5º Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos da parceria, as organizações 
da sociedade civil executantes e não celebrantes 
responderão subsidiariamente até o limite do valor dos 
recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de 
dano ao erário

CAPÍTULO XIII
DA RESPONSABILIDADE E DA APLICAÇÃO DAS 

SANÇÕES
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Art. 50. A execução da parceria em desacordo com o 
disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e no instrumento 
da parceria e no seu respectivo plano de trabalho, sujeita 
a organização da sociedade civil às sanções previstas no 
art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 51 Todo cidadão poderá representar ao Poder 
Público municipal sobre eventuais irregularidades 
contadas na execução de parceria regida pela Lei 
Federal nº 13.019/2014.

Parágrafo único. A representação deverá ser 
encaminhada ao Secretário Municipal ou ao dirigente da 
entidade da Administração indireta responsável pela 
parceria, com a identificação completa do representante, 
a parceria e os fatos a ela relacionados, sob pena de 
indeferimento.

Art. 52. A apuração de infrações será processada por 
meio de processo administrativo de averiguação, 
instaurado a partir de representação ou por iniciativa da 
Secretaria Municipal ou entidade da Administração 
indireta, em despacho motivado.

§ 1º O processo administrativo de averiguação será 
processado por comissão especial, instituída pelo 
Secretário Municipal ou a dirigente da entidade da 
Administração indireta, vedada a participação do gestor 
da parceria ou de membros das comissões de seleção e 
de monitoramento e avaliação.

§ 2º Será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
organização da sociedade civil interessada manifestar-
se preliminarmente sobre os fatos apontados.

§ 3º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, 
sendo considerados insuficientes ou impertinentes os 
fatos, conforme manifestação da comissão especial, o 
Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta determinará o arquivamento do 
processo, em despacho fundamento e publicado no 
Diário Oficial do Município.

§ 4º. Não sendo o caso de arquivamento, serão ouvidos 
os gestores designados para a parceria, a comissão de 
monitoramento e avaliação e os demais agentes públicos 
envolvidos na execução, no acompanhamento e na 
fiscalização da parceria, juntados os documentos 
pertinentes aos fatos e determinadas outras providências 
probatórias.

§ 5º. Ficam assegurados o acompanhamento e a 
participação de representantes da organização da 
sociedade civil interessada nos atos referidos no 
parágrafo anterior.

§ 6º. Encerradas as providências previstas no parágrafo 
4º, a organização da sociedade civil será notificada a 
indicar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
notificação, as provas que pretende produzir.

§ 7º. Compete à comissão especial indeferir as provas 
impertinentes ou protelatórias.

§ 8º. Encerrada a produção de provas, a organização da 
sociedade civil será notificada a apresentar suas 
alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir 
da data da notificação.

§ 9º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, a 
comissão especial elaborará relatório final e o 
encaminhará às autoridades indicadas no artigo 
seguinte.

§ 10º. Os atos da comissão especial são recorríveis ao 
Secretário Municipal ou a dirigente da entidade da 
Administração indireta, no prazo de 3 (três) dias úteis.

Art. 53. Compete, motivadamente:

I– ao gestor designado para a parceria, aplicar a sanção 
prevista no inciso I da Lei Federal nº 13.019/2014 ou 
absolver a organização da sociedade civil averiguada; 
II– ao Secretário Municipal ou dirigente de entidade da 
Administração indireta, aplicar as sanções previstas nos 
incisos II e III da Lei Federal nº 13.019/2014.

§ 1º. Da aplicação da sanção prevista no inciso I da Lei 
Federal nº 13.019/2014 cabe recurso ao Secretário 
Municipal ou dirigente de entidade da Administração 
indireta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data 
da intimação.

§ 2º. Da aplicação das sanções previstas nos incisos II e 
III da Lei Federal nº 13.019/2014 cabe pedido de 
reconsideração ao Secretário Municipal ou dirigente de 
entidade da Administração indireta, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a partir da data da intimação.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54. Fica constituída comissão especial de 
assessoramento às comissões de seleção e de 
monitoramento e avaliação, composta por servidores da 
Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda, 
Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral 
do Município.

§ 1º. A comissão especial constituída por este artigo 
auxiliará, assistirá e acompanhará as comissões de 
seleção e de monitoramento e avaliação, bem como 
organizará, sistematizará e divulgará informações 
técnicas, conhecimentos, práticas e experiências sobre a 
seleção de organizações da sociedade civil e o 
monitoramento, avaliação e fiscalização de parcerias.

§ 2º. Os membros da comissão especial de 
assessoramento serão nomeados por portaria conjunta.

Art. 55 Os membros das comissões de seleção e de 
monitoramento e avaliação e da comissão especial de 
assessoramento não serão remunerados a qualquer 
título, sendo suas funções consideradas de relevante 
interesse público.
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Art. 56 As Parcerias existentes no momento da entrada 
em vigor deste Decreto observarão as seguintes regras: 

I – As parcerias que tenham por objeto projeto 
permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo 
de sua celebração até a conclusão do ajuste;

II- a Administração Pública deverá garantir que o 
chamamento púbico e a celebração de novos ajustes 
sejam concluídos antes da rescisão das parcerias que 
estejam sendo executadas no período 

Art. 57 Este decreto entra em vigor na data da 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 3.993, de 13 de novembro de 2002.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA EM 18 DE MAIO 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº. 6887/2018
30 DE MAIO DE 2018

Cria a Comissão Especial de Análise de 
Reversão de Bens Imóveis do Município de 
Camaçari e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições conferidas pela 
Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei 
Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a necessidade de verificação acerca 
do cumprimento dos requisitos atinentes à desafetação 
de áreas públicas para incentivo ao desenvolvimento de 
indústrias, comércio e serviços neste município, 

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido que todos os atos emanados 
desta Prefeitura relacionados ao deferimento de 
implantação de empreendimentos, desafetação ou 
doação de áreas públicas visando incentivar o 
desenvolvimento de indústrias, comércio e serviços 
nesse município serão revisitados para verificação do 
efetivo cumprimento dos requisitos autorizadores do ato, 
bem como a manutenção da sua finalidade até a 
presente época.

Art. 2º. Fica criada a Comissão Especial de Análise de 
Reversão de Bens Imóveis do Município de Camaçari, a 
ser composta por um representante da Secretaria de 
Administração (na condição de Presidente), um 
representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, um representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, um representante da 
Secretaria da Fazenda e um representante da 
Procuradoria-Geral do Município, indicados pelos 
respectivos chefes das pastas e nomeados por portaria 

 
do Secretário da Administração.
Art. 3º. A Comissão Especial de Análise de Reversão de 
Bens Imóveis do Município deverá encaminhar à 
Secretaria de Administração relatório contemplando os 
imóveis públicos que foram desafetados visando 
incentivar o desenvolvimento de indústrias, comércio e 
serviços nesse município e que deverão ser revisitados 
para verificação do efetivo cumprimento dos requisitos 
autorizadores do ato.

Art. 4º. O Secretário de Administração será a autoridade 
responsável pela fiscalização de tais atos, devendo, na 
hipótese de constatar possíveis desvios de finalidade, 
instaurar processo administrativo, a ser conduzido 
conforme aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
9.784/99, no qual determinará a realização de laudo de 
fiscalização, que servirá de lastro para emissão de 
notificação com todos os fatos e falhas eventualmente 
identificados, deferindo ao beneficiário prazo de 10 (dez) 
dias para, caso entender necessário, apresentar defesa.
§1º Para o atendimento do quanto disciplinado no caput 
deste artigo, poderá a Secretaria de Administração 
solicitar apoio técnico das demais Secretarias.
§ 2º Havendo concordância do beneficiário, devem 
comparecer as partes ao cartório competente, a fim de 
proceder ao distrato do ato, em face do desatendimento 
da finalidade justificadora da doação ou alienação 
subsidiada, conforme disposto em lei.
§ 3º No caso de negativa do beneficiário, de forma a 
inviabilizar o distrato espontâneo sugerido no parágrafo 
anterior, a notificação servirá para constituí-lo em mora 
na hipótese de ser necessária a busca pela via judicial. 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, havendo ou não 
apresentação de defesa, deverá os autos do processo 
administrativo serem encaminhados à Comissão 
Especial de Análise de Reversão de Bens Imóveis do 
Município. 

Art. 5º. Caberá à Comissão Especial de Análise de 
Reversão de Bens Imóveis do Município, ao receber os 
autos do processo administrativo, o julgamento de 
eventuais defesas apresentadas, competindo-lhe instruir 
o processo, se assim for necessário, com todas as provas 
em direito admitidas.

Art. 6º. Da decisão da Comissão Especial de Análise de 
Reversão de Bens Imóveis do Município caberá recurso 
com efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, que será 
encaminhado ao Gabinete do Prefeito para análise e 
deliberação final e irrecorrível, após parecer jurídico do 
Procurador-Geral do Município.

Art. 7º. Reconhecida ausência de atendimento aos 
requisitos que autorizaram o ato ou o não cumprimento 
da finalidade do empreendimento, o beneficiário terá 05 
(cinco dias) úteis para, de forma consensual, promover a 
reversão nos termos do § 2º do artigo 4º, nas mesmas 
condições da época da desafetação ou em diversa, 
desde que aprovado pela Secretaria de Administração.
Parágrafo Único - A não devolução dentro do prazo 
previsto no caput implicará na aplicação de penas e 
medidas administrativas e judiciais cabíveis contra o 
responsável e seu empreendimento.
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Art. 8º As despesas com a devolução dos bens ao erário 
público correrão por conta do beneficiário.

Art. 9º Os atos relacionados à concessão de incentivos 
fiscais serão supervisionados pela Secretaria Municipal 
da Fazenda - SEFAZ, pautando-se pelo quanto 
determinado no Código Tributário Municipal.

Art. 10  Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 11.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.
                 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2018

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna 
Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

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

  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 04 DE JUNHO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002 
DE 17 DE MAIO DE 2018

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das suas 
atribuições legais, torna público a seguinte 
retificação ao Edital supracitado, cujas alterações 
estão a seguir elencadas:

Art. 1º Ficam prorrogadas as inscrições até às 
23h59min do dia 19 de junho de 2018.

Art. 2º Fica incluído no Item 2.1 - TABELA I - 
DADOS GERAIS, a seguinte função:

Art. 3º Fica incluído no Item 2.2 - TABELA II - PRÉ 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO, a 
seguinte função:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
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Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Aline Silva dos Santos 63657-4 Auxiliar de Disciplina 01/09/14 01/09/17

02 Vanusa Carneiro Cordeiro 64014-7 Professora 06/04/15 06/04/18

03 Vanessa Hora da Rocha 63840-5 Professora 03/02/15 03/02/18

04 Else Eli Varjão Santos Reis 63799-4 Professora 03/02/15 03/02/18

05 Jean Cládio Oliveira Rios 63889-5 Professor 02/02/15 02/02/18

06 Márcia Clêide Carvalho Muniz 63898 Professora 02/02/15 13/02/18

07 Naiara dos Santos Bittencourt 63859-6 Professora 10/02/15 10/02/18
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Art. 4º Fica incluído no Item 2.3 - TABELA III - 
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES, a seguinte 
função:

Art. 5º Fica incluído no ANEXO I - AVALIAÇÃO 
CURRICULAR, na TABELA DE PONTUAÇÃO DA 
ANÁLISE CURRICULAR FONOAUDIÓLOGO E 
PSICOPEDAGOGO a função de Psicólogo, 
conforme descrito abaixo:

TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE 
CURRICULAR

FONOAUDIÓLOGO, PSICOPEDAGOGO e 
PSICÓLOGO  Áreas de Saúde e de Saúde 

Mental - CAPS

Art.6 º Fica alterado o ANEXO II - CRONOGRAMA 
para as seguintes datas:

CRONOGRAMA

Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
11 de Junho de 2018 - Ano XV

Nº 945 - Pagina. 11 de 13



Camaçari, 07 de Junho de 2018.

Marineide Alves da Silva
Presidente da Comissão de Processo Seletivo

Helder Almeida de Souza
Secretário da Administração

EDITAL DE CITAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE 
instituída pela Portaria n° 39, de 18 de maio de 2018, 
expedida pelo Secretário da Administração, publicada no 
DOM n° 934, de 23 de maio de 2018, p.05
,

RESOLVE:

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor DANIEL 
DIAS DA CRUZ FILHO, Médico, matrícula n° 7451, 
lotado na Secretaria da Saúde - SESAU, que se acha em 
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da data de publicação deste ato, 
apresentar defesa escrita nos autos do Processo 
Administrativo Disciplinar n° 00670.11.02.497.2017, a 
que responde perante esta Comissão, sediada no 1° 
andar, da Secretaria da Administração – SECAD, 
localizada na Rua Francisco Drummond, s/n°, Centro 
Administrativo de Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio 
Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, o mesmo notificado de que, convocado 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos 
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari, 07 de junho de 2018.

___________________________
Rafael Oliveira e Silva
Membro – Presidente
Matrícula nº. 60889-0

PORTARIA nº. 021/2018
DE 06 DE JUNHO DE 2018

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:

Art. 1º - INCLUIR o servidor Celson Luis Lopes Junior, 
matrícula nº. 830413, odontólogo, , no anexo da Portaria 
nº 017/2013, de maio de 2013, alterada pelas Portarias 
nº. 003/2014, de 01 de abril de 2014, Portaria nº 005/2015 
de 01 de abril de 2015, Portaria nº 010/2015 de 04 de 
maio de 2015, Portaria nº. 014/2015 de 01 de julho de 
2015, Portaria nº. 022/2016 de 15 de julho de 2016, 
Portaria nº 026/2016 de 01 de agosto de 2016, Portaria 
nº. 001/2017 de 02 de janeiro de 2017, Portaria nº. 
032/2017, de março de 2017, Portaria nº. 044/2017, de 
julho de 2017, Portaria nº. 055/2017, de 17 de outubro de 
2017, Portaria nº. 001/2018 de 08 de janeiro de 2018, 
Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro de 2018, Portaria 
011/2018 de 06 de março de 2018, Portaria nº. 018/2018 
de 13 de Abril de 2018 no qual relaciona os servidores 
efetivos para a função de supervisores nas Unidades de 
Saúde da Família do Município de Camaçari, conforme 
preceitua a Lei Municipal nº 1.109/2010, e Decreto nº. 
4925/2010 alterado pelo Decreto nº. 5126/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE JUNHO DE 
2018.

Elias Natan Moraes Dias
Secretario de Saúde

PORTARIA Nº. 022/2018
DE 07 DE JUNHO DE 2018 

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

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores Ramon Cruz de Jesus, 
cargo de Diretor Administrativo Financeiro, matricula nº 
830304, Gessica Angela Alves Leandro, matricula nº 
61368 e Genivaldo Pereira dos Santos, matricula nº 
61219 para desempenhar a função de fiscal do contrato 
administrativo nº 002/2017 firmado com a empresa EPIC 
EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.       

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE JUNHO DE 
2018.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 023/2014
DE 08 DE JUNHO DE 2018 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 
de setembro de 1998 do Regimento Interno da 
Secre ta r ia  da  Saúde  de  Camaçar i ,  e  
CONSIDERANDO o quanto disposto na Cláusula 
Oitava do Termo Convênio de Cooperação nº. 
002/2017,  

RESOLVE:

Art. 1º – Criar a Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação para o Termo Convênio de Cooperação 
nº. 002/2017, conforme disposto na Cláusula Oitava 
do mesmo instrumento. 

Art. 2º - A Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação para o Termo Convênio de Cooperação 
nº. 002/2017 terá como objetivo elaborar Relatório 
Opinativo Descritivo detalhando as principais 
intercorrências contratuais, dados, resultados, 
entendimentos, bem como sugestões de 
adequação dos membros integrantes, devendo o 
teor do RELATÓRIO CAA ser formalmente 
comunicado aos gestores das entidades 
convenentes e intervenientes para fins de ciência e 
tomada de providências cabíveis.
 
Art. 3º - Ficam designados os seguintes membros 

titulares da Secretaria de Saúde do Municipio de 
Camaçari:
a) Alyson Bahia da Silva, matrícula nº. 61226;
b) João Marcos Oliveira Belens, matrícula nº. 
39109;
c) Lidiane Tereza dos Santos e Santos, matrícula nº. 
62941; 
d) Mary Nadja Alves da Silva, matrícula nº. 7250.

Art. 4º - No caso de impedimento ou ausência dos 
membros titulares descritos no art. 3º desta portaria, 
poderão assumir as atribuições os seguintes 
membros suplentes:
a) Andreia Barbosa Montenegro, matrícula nº. 
829926;
b) Lucilene Pereira Menezes, matrícula nº. 829566;
c) Luiz Evandro Vargas Duplat, matrícula nº.  
829464;
d) Tamy Siraise Fonseca, matrícula nº. 60489.

Art. 5º - Fica designada à servidora Mary Nadja 
Alves da Silva, matrícula nº. 7250,  para 
desenvolver as atribuições de Coordenadora 
Responsável pela supervisão e controle 
administrativo do presente Termo de Convênio.

Art. 6º - São membros indicados pela Fundação 
Politécnica da Bahia:
a) Judith Zaiden de Aragão;
b) Patrícia Maria Carvalho de Freitas;
 
Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
assinatura, revogada as disposições em contrário.    
    

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM DE 08 DE JUNHO 
DE 2018

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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