
 

 

 

DECRETO Nº. 6062 /2015 
DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 

 
Dispõe sobre medidas de ajuste de 
despesas e orçamento do Município e 
dá outras providências. 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 

no uso das atribuições, 
 
Considerando o momento vivenciado no cenário econômico e financeiro 

internacional e seus impactos em todo território nacional, sobretudo nas receitas 
municipais; 

 
Considerando que os serviços essenciais de saúde, educação, limpeza 

pública, iluminação, fiscalização, defesa civil e outros não podem sofrer  
descontinuidade; ou diminuição na qualidade de sua prestação. 

 
Considerando que os serviços de manutenção da infra-estrutura urbana 

e execução de obras prioritárias, já iniciados, tais como urbanização integrada do Rio 
Camaçari, ampliação do sistema de água e esgoto, programa municipal de 
asfaltamento, ampliação do programa de iluminação pública, entre outras, que 
objetivam a qualidade de vida e segurança dos munícipes; 

 
Considerando que se faz mister priorizar o que é necessário e essencial 

para o bom andamento da Administração e dos serviços prestados à população; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1º - Fica determinado que a partir de 1º de setembro até 31 de 

dezembro do ano corrente, a Prefeitura de Camaçari e os órgãos da Administração 
direta e indireta obedecerão aos regramentos estabelecidos neste ato, conforme se 
segue: 

 
Art. 2º - Fica reduzido em 20%, mediante autorização, o subsídio do 

Prefeito, Vice Prefeita, Secretários, Subsecretários, Procurador-Geral, Subprocurador, 
Controlador, Subcontrolador, Diretores e Chefe de Gabinete da Limpec - Limpeza 
Pública de Camaçari, ISSM - Instituto de Seguridade Social do Município e da STT- 
Superintendência de Trânsito e Transporte.   

 
Parágrafo único: Este percentual será aplicado sobre valores líquidos, 

cujo cálculo excluirá o Imposto de renda e a contribuição previdenciária. 
 
Art. 3º - Fica determinado a redução dos valores da CET - Condição 

Especial de Trabalho, de 10% a 30%, escalonados segundo critérios estabelecidos por 
portaria da Secretaria de Administração.  

 

Parágrafo Único: Fica vedado a concessão de novos CETs - Condição 
Especial de Trabalho. 



 

 

 

 
Art. 4º - Os Órgãos da Administração Direta Municipal e indireta 

funcionarão, nos dias úteis, de segunda a sexta–feira, das 8:00 às 14:00 horas 
ininterruptamente, ficando vedada a permanência de servidores nas dependências das 
repartições municipais fora do horário aí previsto, salvo, em caráter excepcional e 
quando absolutamente necessário. 

 
§ 1º - Fica mantido o horário normal de funcionamento nos serviços 

imprescindíveis e essenciais ao bom andamento da Administração e atendimento da 
população. 

 
§ 2º - Fica suspensa a prestação de serviço em horário extraordinário 

nos Órgãos da Administração direta e indireta Municipal, do qual resulte em 
pagamento de adicional, salvo em relação aos serviços essenciais que serão 
compensados por folgas. 

 
§ 3° - Fica vedada a concessão e pagamento de extensão de carga 

horária, exceto nos casos já concedidos em caráter definitivo ou para atendimento de 
serviços considerados essenciais, que permanecerão em suas atividades, conforme 
previsto no § 1º deste artigo. 

 
Art. 5º - As autorizações para viagens no âmbito do Estado da Bahia, 

as interestaduais e internacionais , que resultem em concessão de diárias e compra de 
passagens com recursos do tesouro municipal, ficam restritas aos casos de extrema 
relevância. 

  
Art. 6º - Excetuando os contratos considerados essenciais, cada 

Secretaria e órgãos da Administração direta e indireta deverá revisar todos os 
contratos administrativos e reduzí-los em até 25%, (vinte e cinco por cento) ficando 
imediatamente suspensos, a partir desta data, aqueles cujas ordens de fornecimento 
ou de serviço, não tenham sido emitidas.  

 
Art. 7º - Ficam suspensos todos os eventos festivos que demandem 

despesas e ou gastos de recursos próprios, excetuando os desfiles cívicos do mês de 
setembro e os custeados pelo FCBA - Fundo Estadual de Cultura. 

 
Parágrafo único - Compete à SEGOV - Secretaria de Governo, SERIN- 

Secretaria de Relações Institucionais, SECAD - Secretaria da Administração, Projur - 
Procuradoria Jurídica, Secretaria da Fazenda - SEFAZ e Controladoria - CGM o 
controle e a observância das disposições contidas neste Decreto. 
 

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.   

 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
EM 01 DE SETEMBRO DE 2015. 
  

 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 

PREFEITO 


