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DECRETO Nº. 6797/2017
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

Institui a composição da JUNTA DE 
JULGAMENTO DE PROCESSOS 
FISCAIS do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo art. 268 da Lei nº. 1039/2009, com as 
alterações da Lei nº. 1.502, de 02 de outubro de 2017, e 
art. 94, inciso VII, Lei Orgânica Municipal.

D E C R E T A

Art. 1º. A JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS 
FISCAIS, Órgão vinculado a Coordenação de 
Administração Tributária, com a estrutura definida pelo 
art. 268, do Código Tributário Municipal, será composto 
de 05 (cinco) servidores efetivos e funcionará em 02 
(duas) Câmaras, com 02 (dois) membros, e respectivos 
suplentes, em cada uma, com mandato de 03 (três) anos.

Art. 2º. Para exercício do mandato de 08 de novembro de 
2017 a 08 de novembro de 2020, a Junta de Julgamento 
será formada pelos seguintes membros:

I. PRESIDÊNCIA:
Presidente: Maggy Reis Giuzio
Matrícula: 80.892

II. MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA:
Titular: Luciano de Freitas Lopes
Matrícula: 62.6476
Suplente: Antônio Carlos Araújo Lafene
Matrícula: 63.017-8 
Titular: Jocimar Moraes dos Santos Oliveira
Matrícula: 62.490-9
Suplente: Karina Luzia Ferreira de Souza
Matrícula: 63399-8

III. MEMBROS DA SEGUNDA CÂMARA:
Titular: Elineuza Pereira dos Santos 
Matrícula: 8.159-3
Suplente: Renata Brito Berbert de Castro
Matrícula: 63234-6
Titular: Simeia de Assis Figueiredo
Matrícula: 62.567

Suplente: Lilian Silva de Carvalho Matrícula: 63.468

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 07 de novembro de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE NOVEMBRO DE  2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6798/2017
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017

oRegulamenta a Lei n  1.503 de 02 de 
outubro de 2017, alterada pela Lei nº. 
1.513 de 08 de novembro de 2017, que 
institui o Programa de Refinanciamento 
Fiscal Extraordinário – REFIS-E, no 
Município de Camaçari/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei

DECRETA

Art. 1° O Programa de Refinanciamento Fiscal 
oExtraordinário – REFIS - E, instituído pela Lei n  1.503 de 

02 de outubro de 2017 – alterada pela Lei nº 1.513 de 08 
de novembro de 2017, destina-se a promover a 
regularização de débitos tributários municipais do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
– devidos a título de substituição, constituídos ou não, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, 
em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2016.

Art. 2° A adesão ao Programa será efetuada por 
solicitação do sujeito passivo, através do site da SEFAZ, 

no endereço eletrônico www.sefaz.camacari.ba. 
gov.br, ou mediante requerimento protocolado na 
Central de Atendimento da Dívida Ativa da Secretaria 
Municipal da Fazenda quando houver oferta de garantia 
da dívida. 

§ 1° O contribuinte deverá selecionar os débitos 
tributários, fazer a opção de pagamento desejada e emitir 
o Documento Único de Arrecadação – DUA - relativa a 
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parcela inicial de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
valor total selecionado e dos honorários advocatícios, se 
for o caso.

§ 2° Para opção de pagamento parcelado, o contribuinte 
poderá escolher entre as datas de 05, 15 ou 30 como 
vencimento das parcelas subsequentes.

§ 3° O contribuinte que possuir parcelamento em 
andamento e quiser migrar para o REFIS, deverá 
preencher o requerimento de desparcelamento, que 
estará disponível no site, antes de fazer sua adesão ao 
Programa de Refinanciamento. 

§ 4° Havendo desparcelamento, o contribuinte deverá 
aguardar o prazo de 24 hrs (vinte e quatro horas) para 
fazer sua adesão ao REFIS-E;

§ 5° Os débitos tributários não constituídos, relativos a 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016, 
incluídos no REFIS-E por opção do sujeito passivo, serão 
considerados declarados e reconhecidos na data da 
formalização do pedido de adesão.

§ 6° A formalização do pedido de adesão ao REFIS-E 
poderá ser efetuada até o dia 28 de dezembro de 2017.

§7º A adesão ao presente REFIS-E, pelo contribuinte, 
ficará condicionada à realização da prévia quitação ou 
parcelamento de eventuais débitos relativos a outros 
tributos existentes com a Fazenda Pública.

Art. 3° Para parcelamentos com garantia bancária, o 
contribuinte deverá apresentar os seguintes 
documentos:

I – CPF ou CNPJ do contribuinte pessoa física ou jurídica, 
respectivamente;
II – comprovante de residência ou domicílio atualizados; 
III – contrato social e alterações posteriores;
IV - garantia bancária subscrita por instituição bancária 
sediada no Estado da Bahia, com validade igual ou 
superior ao prazo do parcelamento pactuado;
V – procuração com poderes específicos, em caso de 
representação.

§ 1° Após a abertura, o processo administrativo será 
encaminhado à Procuradoria Geral do Município para 
validação da garantia oferecida.

§ 2° Somente após o despacho fundamentado da PGM 
acerca da garantia bancária, será formalizado o REFIS-
E.

Art. 4º O ingresso no REFIS-E impõe ao sujeito passivo o 
pagamento da parcela de adesão correspondente a, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor total do débito 
selecionado. 

§1º Ressalvada a parcela de adesão a que se refere o 
"caput", as demais parcelas terão vencimentos fixos e 
subsequentes.

§ 2° O não pagamento da parcela única ou da parcela 

 

de adesão no prazo de 24hrs (vinte e quatro horas), 
implica a imediata exclusão do contribuinte do REFIS-
E.

§ 3° Em caso de exclusão, o contribuinte poderá 
formalizar novo pedido de adesão, até o dia 28 de 
dezembro de 2017.

Art. 5º Os contribuintes que possuírem dúvidas ou com 
impossibilidade de acessar a internet, poderão se dirigir 
ao atendimento da Dívida Ativa no prédio da Secretaria 
da Fazenda ou às Centrais de Atendimento na sede do 
Município e na Orla.

Ar. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 08 de 
novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº. 6799/2017 
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

Es tabe lece  no rmas  re l a t i vas  ao  
encerramento da execução orçamentária e 
financeira dos Órgãos da Administração 
Direta e Indireta, para o levantamento dos 
Balanços Isolados e Conjunto do Município 
de Camaçari do exercício de 2017, e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício 
financeiro de 2017 e o consequente levantamento dos 
balanços isolados e conjunto do Município, realizados 
através do Sistema de Contabilidade e Orçamento do 
Município, envolvem providências cujas formalizações 
devem ser prévias e adequadamente ordenadas;

CONSIDERANDO que o resultado patrimonial das 
Autarquias, Fundações e das Empresas Públicas 
Dependentes devem ser incorporados ao balanço 
conjunto do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de restringir despesas 
e não prejudicar a execução dos serviços públicos de 
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competência municipal, em especial os essenciais; e

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a 
tais providências devem ser cumpridos de maneira 
uniforme e rigorosamente observados os prazos fixados 
neste Decreto e nas normas editadas pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, visando a 
tempestividade, clareza e transparência das informações 
constantes das Prestações de Contas e do Balanço 
Geral Consolidado do Município,

                          DECRETA:

 
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de 
encerramento do exercício financeiro de 2017, no âmbito 
da Administração Pública Municipal.

§ 1º - Os Órgãos da Administração Direta do Poder 
Executivo e, no que couber, do Poder Legislativo, e os da 
Administração Indireta, disciplinarão suas atividades 
orçamentárias e financeiras de encerramento em 
conformidade com as normas fixadas neste decreto. 

§ 2º Os agentes públicos responsáveis e os Órgãos 
mencionados no parágrafo primeiro deste artigo, para 
fins de encerramento do exercício financeiro de 2017, 
devem adotar os procedimentos típicos de análise, 
conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados 
financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem 
como daqueles cujos saldos serão transferidos para o 
exercício seguinte.

§ 3º A inobservância dos prazos dispostos neste Decreto 
pelos agentes públicos envolvidos, encarregados pelas 
informações orçamentárias, contábeis, financeiras e 
patrimoniais, dentro das suas respectivas competências, 
ensejará a apuração da responsabilidade funcional, nos 
termos da legislação vigente.

SEÇÃO I
DAS REGRAS GERAIS

Art. 2º Para fins de encerramento do exercício financeiro 
de 2017 e do levantamento dos balanços isolados e 
conjunto do Município de Camaçari, seus Órgãos, 
Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Empresas 
Públicas Dependentes, integrantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, observarão as normas 
orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis 
vigentes, bem como as disposições estabelecidas neste 
Decreto. 

Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município, 
Órgão Central do Sistema de Controle Interno, deve 
adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos 
prazos fixados neste Decreto.

SEÇÃO II
DO ENCERRAMENTO DAS EXECUÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

Art. 3º A execução orçamentária e financeira deve 
observar o princípio da anualidade do orçamento previsto 

no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e o disposto neste Decreto.

Art. 4º Em observância ao princípio da anualidade do 
orçamento devem ser empenhadas no exercício 
financeiro somente as parcelas dos contratos e 
convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro, 
especificadas no cronograma físico-financeiro 
correspondente.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, os agentes públicos e os órgãos integrantes da 
Administração Municipal devem verificar, até o dia 30 de 
novembro de 2017, a exatidão dos saldos dos empenhos 
emitidos com os documentos que lhes dão suporte e 
adotar as providências necessárias ao estorno dos 
valores empenhados que não possuam respaldo 
documental ou que não se refiram ao exercício financeiro 
corrente, excluindo-se do prazo as seguintes despesas:

§ 2º Constituem exceções ao disposto no artigo anterior 
os empenhos relativos à folha de pagamento de 
funcionários, tarifas, impostos, contribuições, encargos e 
pagamentos das dívidas do município e de despesas 
decorrentes de convênios com recursos vinculados.

§ 3º Caso não sejam adotadas as providências 
necessárias para o estorno dos empenhos que não serão 
executados no exercício financeiro corrente, conforme 
disposto no parágrafo primeiro deste artigo, os agentes 
públicos e os órgãos integrantes da Administração 
Municipal deverão encaminhar exposição de motivo à 
Controladoria Geral do Município, no caso das 
Secretárias e Fundos, e as demais Entidades ao 
respectivo Órgão de Controle Interno.

§ 4º As solicitações para abertura de créditos adicionais e 
modificações orçamentárias para reforço de dotações 
visando atender às disposições do parágrafo primeiro 
deste artigo, que se demonstrem insuficientes para 
atendimento das despesas previstas, deverão ingressar 
na Secretaria da Fazenda até o dia 22 de novembro de 
2017.

§ 5º A abertura de créditos adicionais e modificações 
orçamentárias poderão ser autorizadas a partir de 
proposição da SEFAZ, independentemente de prévia 
solicitação por parte dos Órgãos ou Entidades titulares 
dos créditos.

§ 6º Nas licitações à conta de recursos do orçamento 
vigente devem ser fixados prazos de entrega do material 
ou da prestação de serviços até o dia 22 de dezembro de 
2017, que se aplicam também aos casos de dispensas e 
inexigibilidades de licitação, excetuando-se os contratos 
de natureza continuada nos termos dos incisos II e IV do 
art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e os contratos de obras e 
serviços de engenharia em andamento.

§ 7º A liquidação dos empenhos originados dos atos 
referidos no parágrafo sexto deste artigo para 
pagamento dentro do exercício vigente fica limitada ao 
dia 22 de dezembro de 2017, excluindo-se do prazo as 
seguintes despesas:
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I – Com vinculações legais para cumprimento dos índices 
de educação e saúde;

II – Com pessoal e encargos sociais;

III – Com juros, encargos e amortização da dívida interna 
e externa;

IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no 
inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993);

V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;

VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com 
a União, com receita efetivamente realizada;

VII - Decorrentes de sentenças e custas judiciais;

VIII - Decorrentes de operação de crédito, com receita 
efetivamente realizada.

§ 8º A emissão de ordem pagamento fica limitada ao dia 
27 de dezembro de 2017, excluindo-se do prazo 
estabelecido as seguintes despesas:

I – Com vinculações legais para cumprimento dos índices 
de educação e saúde;

II – Com pessoal e encargos sociais;

III – Com juros, encargos e amortização da dívida interna 
e externa;

IV – Decorrentes de calamidade pública (descritas no 
inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993);

V - Decorrentes de precatórios do presente exercício;

VI - Custeadas por recursos recebidos de convênios com 
a União, com receita efetivamente realizada;

VII - Decorrentes de sentenças e custas judiciais;

VIII - Decorrentes de operação de crédito, com receita 
efetivamente realizada.

SEÇÃO III
DOS RESTOS A PAGAR

Art. 5º As despesas empenhadas e não pagas serão 
inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as 
processadas das não processadas.

§ 1º A inscrição em restos a pagar deve ser realizada para 
as despesas efetivamente incorridas, desde que 
comprovada à disponibilidade de caixa na fonte de 
recursos específica.

§ 2º A disponibilidade de caixa de que trata o parágrafo 
primeiro deste artigo deverá ser suficiente para cobertura 
dos restos a pagar inscritos, bem como para as demais 

obrigações financeiras de curto prazo.

I – Fica a Secretaria da Fazenda, através da 
Coordenação Financeira, responsável por remeter à 
Coordenação de Contabilidade Geral, até o dia 05 de 
janeiro de 2018, os extratos bancários em três vias 
acompanhadas das respectivas conciliações bancárias.  
II - Procedimento correlato ao previsto no Inciso I § 2º do 
Art. 5º, deve ser instituído pelos Fundos, Autarquias, 
Fundações e Empresas Públicas Dependentes que 
integram a Administração Pública Municipal à 
Coordenação de Contabilidade de cada Entidade.

§ 3º Os empenhos cujas despesas tenham sido 
realizadas e que forem cancelados em razão da 
inexistência de disponibilidade de caixa, observado o 
princípio da competência, serão contabilizados como 
obrigações de curto prazo no passivo circulante com o 
atributo patrimonial, e reabertos no orçamento de 2018 à 
conta de despesas de exercícios anteriores nos termos 
do art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º A inscrição dos restos a pagar deve ser efetuada 
por cada Unidade Orçamentária em 10 de janeiro de 
2018, com data de referência 29 de dezembro de 2017, 
contemplando todos os saldos de empenhos que não 
tenham sido anulados até 29 de dezembro de 2017.

Art. 7º Os restos a pagar não processados inscritos em 
exercícios anteriores, que não tenham sido liquidados 
até 24 de novembro de 2017, devem ter seus registros 
cancelados até 29 de dezembro de 2017, mediante 
formalização de processo administrativo, contendo a 
respectiva justificativa, nos termos da Instrução Cameral 
n.º 001/2016 – 1ª C do TCM.

§1º Unidades da Administração Direta e Indireta deverão 
encaminhar até o dia 24 de novembro de 2017 à 
Controladoria Geral do Município a relação dos restos a 
pagar de que trata este artigo que não foram liquidados e 
pagos, com exposição de motivo por empenho.

§2º Cópias dos autos que respaldam o cancelamento 
devem ser encaminhadas à Coordenação de 
Contabilidade de cada Entidade que integra a 
Administração Pública, em meio magnético, até 22 de 
dezembro de 2017.

Art. 8º As Unidades da Administração Direta e Indireta 
devem avaliar a prescrição dos restos a pagar inscritos 
em 31 de dezembro de 2012 e em exercícios que 
antecederem a 2012, que não forem pagos até 31 de 
dezembro de 2017, com vistas à eventual formalização 
de cancelamento mediante processo administrativo, 
contendo a devida justificativa, observados os termos da 
Instrução Cameral n.º 001/2016 – 1ª C do TCM.

§1º. Os restos a pagar de credores que tenham 
formalizado acordo de parcelamento dos débitos, em 
consonânc ia  com os atos normat ivos que 
fundamentaram o respectivo acordo, não podem ser 
considerados prescritos.

§2º Os restos a pagar considerados prescritos devem ser 
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cancelados nas Coordenações de Contabilidade de cada 
Entidade que integra a Administração Pública, mediante 
formalização de processo administrativo, entre 02 e 08 
de janeiro de 2018, com data de referência 29 de 
dezembro de 2017.

§3º. As hipóteses de prescrição precisam ser ratificadas 
pela Representação da Procuradoria Geral do Município 
ou pela Assessoria Jurídica de cada Órgão ou Entidade 
que integra a Administração Pública.

§4º. Cópias dos autos que respaldam o cancelamento 
devem ser encaminhadas à Coordenação de 
Contabilidade de cada Entidade da Administração 
Pública, em meio magnético, até 08 de janeiro de 2018.

SEÇÃO IV
DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Art. 9º Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de 
responsabilidade, na forma da lei, independentemente 
do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, 
deverão observar o prazo de prestação de contas e 
normas correlatas estabelecidas pela Controladoria 
Geral do Município - CGM.

§ 1º O prazo máximo de concessão de suprimento 
(adiantamento) fica limitado até o dia o dia 17 de 
novembro de 2017. 

§ 2º O prazo máximo de prestação de contas fica como 
data limite para baixa dos adiantamentos até o dia o dia 
15 de dezembro de 2017. 

§ 3º A Controladoria Geral do Município deve indicar à 
Coordenadoria de Contabilidade os servidores postos 
em alcance para os devidos registros, até 08 de janeiro 
de 2018.

§ 4º Procedimento correlato deve ser instituído pelos 
Fundos, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas 
Dependentes que integram a Administração Pública 
Municipal.

SEÇÃO V
DAS INFORMAÇÕES SOBRE ALMOXARIFADO, 

BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS,

Art. 10 A Secretaria Municipal de Administração deverá 
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até o dia 
05 de janeiro de 2018, as informações relativas às 
Secretarias Municipais no que concerne:

I - Relatório de ingressos e baixas no almoxarifado de 
cada Secretaria, indicando a classe do bem, os valores 
físicos e financeiros de cada movimentação, bem assim o 
saldo final, físico e financeiro, em estoque;

II - Relação dos bens móveis e imóveis adquiridos no 
exercício com os respectivos valores de bens do ativo 
não circulante, indicando-se a sua alocação e números 
dos respectivos tombamentos, acompanhado por 
certidão emitida pelo Prefeito, Secretário de Finanças e 
pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, contendo o 

total dos bens patrimoniais de forma segregada, 
evidenciando o total da depreciação, exaustão e 
amortização no exercício e até o exercício, conforme o 
caso, atestando que todos os bens do município (ativo 
não circulante) encontram-se registrados e submetidos 
ao controle apropriado, estando, ainda, identificados por 
plaquetas. 

Parágrafo Único. Procedimentos correlatos 
estabelecidos neste artigo devem ser instituídos pelas 
Autarquias, Fundações e Empresas Públicas 
Dependentes que integram a Administração Pública 
Municipal.

Art. 11 A Secretaria Municipal de Administração deverá 
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade:

I - Até o dia 05 de janeiro de 2018, demonstrativo dos 
bens móveis de cada Secretaria, por categoria, contendo 
saldo do exercício anterior, as movimentações de 
incorporação e baixas do exercício, segregando as que 
foram provenientes da execução orçamentária e 
independentes da execução orçamentária.

II - Até o dia 05 de janeiro de 2018, demonstrativo dos 
valores de depreciação a serem registrados em relação 
aos bens móveis, por categoria, obedecendo as 
disposições estabelecidas pela Instrução Normativa da 
CGM nº 07 de 20 de agosto de 2015 que disciplina a 
matéria.

§ 1º A Coordenadoria de Contabilidade deve efetuar os 
registros de incorporação e baixa para ajustes, bem 
como os registros de depreciação de bens móveis, até o 
dia 15 de janeiro de 2018, mediante formalização de 
respectivos processos administrativos.

§ 2º Procedimentos correlatos estabelecidos neste artigo 
devem ser instituídos pelas Autarquias, Fundações e 
Empresas Públicas Dependentes que integram a 
Administração Pública Municipal.

Art. 12 A Coordenadoria de Administração de Materiais e 
de Patrimônio Imobiliário deverá encaminhar à 
Coordenadoria de Contabilidade, até o dia 15 de janeiro 
de 2018, o inventário de bens móveis e imóveis do 
Município, indicando a Unidade da Administração 
Municipal detentora da propriedade e o valor de cada 
bem, assim como cópia dos processos de reavaliação, 
quando houver, obedecendo às disposições 
estabelecidas pelas Instruções Normativas da CGM nº 
02/2011 e de nº 07/2015, que disciplina a matéria.

Parágrafo único.  Procedimentos correlatos 
estabelecidos no caput deste artigo devem ser instituídos 
pelas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas 
Dependentes que integram a Administração Pública 
Municipal.

SEÇÃO VI
DA DÍVIDA ATIVA

Art. 13 A Secretaria da Fazenda deverá encaminhar à 
Coordenadoria de Contabilidade até o dia 05 de janeiro 
de 2018:
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I - Relatório da Dívida Ativa demonstrando os créditos do 
Município existentes em 31 de dezembro de 2017, com a 
indicação dos valores referentes às inscrições, à 
atualização monetária e às baixas ocorridas no exercício, 
discriminados por tributos e por tipo de baixa (anistia, 
pagamento, remissão, compensação, transação e 
outros);

II - Relação dos processos administrativos relativos ao 
cancelamento de dívidas ativas (prescrição ou anistia); 

III - Relação de valores e títulos da Dívida Ativa Tributária 
e Não Tributária inscritos no exercício, discriminados por 
contribuinte e corrigidos, acompanhada de certidão 
emitida pelo Prefeito e Secretário de Finanças, com o 
total da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária até 31 de 
dezembro de 2017, atestando estarem tais valores 
devidamente registrados;

IV - Demonstrativo dos resultados alcançados pelas 
medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei 
Complementar nº 101/00.

Parágrafo único.  Procedimentos correlatos 
estabelecidos no caput deste artigo devem ser instituídos 
pelas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas 
Dependentes que integram a Administração Pública 
Municipal.

SEÇÃO VII
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 

TRIBUTÁRIOS

Art. 14 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ 
deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, 
até o dia 05 de janeiro de 2018, a posição dos créditos 
não inscritos em Dívida Ativa na data de 31/12/2017, 
referentes aos seguintes tributos:

I - Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;

II - Imposto sobre Serviços - ISS referente aos créditos 
que tenham valor fixo de recolhimento anual;

III - Imposto sobre Serviços - ISS referente aos créditos 
com emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços até 
31/12/2017;

IV – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – 
ITIV/ITBI;

V - Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF;

VI – Outras receitas tributárias cujo fato gerador jurídico 
dos tributos, aquele definido por lei, tenha ocorrido até a 
data prevista no caput deste artigo.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de 
base para apuração dos créditos tributários devem ficar à 
disposição dos Órgãos de Controle.

Art. 15 Todas as Unidades da Administração Indireta e os 

Fundos que arrecadem receitas de contribuições, 
serviços, transferências correntes e de capital e demais, 
exceto as receitas de valores mobiliários, deverão 
contabilizar, até o dia 15 de janeiro de 2018, a posição 
dos créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa na 
data de 31/12/2017.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de 
base para apuração dos demais créditos não tributários 
devem ficar à disposição dos Órgãos de Controle.

Art. 16 A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ 
deverá encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, 
até o dia 05 de janeiro de 2018, a posição dos créditos 
tributários a compensar em 31/12/2017.

SEÇÃO VIII
DA DÍVIDA PÚBLICA E DOS PRECATÓRIOS

Art. 17 A Secretaria de Fazenda deve encaminhar à 
Coordenadoria de Contabilidade o Relatório da Dívida 
Fundada, contendo lei autorizativa, objeto, data do 
contrato, prazo de pagamento, valor principal, valor dos 
encargos, número de parcelas a pagar, montante 
autorizado e saldo a pagar em 31/12/2017, 
acompanhado das certidões ou extratos emitidos pelos 
órgãos credores pertinentes, até o dia 15 de janeiro de 
2018.

Art. 18 Os Gestores das Autarquias, Fundações e 
Empresas Dependentes integrantes da Administração 
Indireta devem encaminhar à Coordenadoria de 
Contabilidade respectiva o Relatório da Dívida Fundada, 
contendo lei autorizativa, objeto, data do contrato, prazo 
de pagamento, valor principal, valor dos encargos, 
número de parcelas a pagar, montante autorizado e saldo 
a pagar em 31/12/2017, acompanhado das certidões ou 
extratos emitidos pelos órgãos credores pertinentes, até 
o dia 15 de janeiro de 2018.

Art. 19 A Procuradoria Geral do Município deve 
encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, até 15 de 
janeiro de 2018, a relação dos precatórios existentes em 
31/12/2017, por ordem cronológica de inscrição, 
segregando-os em alimentares e não alimentares.

SEÇÃO IX
TRANSFERÊNCIAS DE SUBVENÇÕES SOCIAS, 
CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRATOS DE 

GESTÃO

Art. 20 - Todo recurso público repassado a título de 
subvenção social às entidades civis deverá ser prestado 
contas ao município no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias contados da aplicação de cada parcela recebida ou 
da totalidade dos recursos, na hipótese de o repasse ter 
sido feito em parcela única.

§ 1º - Caso a aplicação não se dê em sua totalidade 
dentro do exercício em que os recursos foram liberados, 
deverão ser prestadas contas da aplicação parcial 
desses recursos até o dia 16 de dezembro do corrente 
ano.
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§ 2º - A entidade civil que, no prazo estabelecido, não 
prestar contas dos recursos que foram repassados, será 
descredenciada para o recebimento de novas 
subvenções ou auxílios, mediante ato do Executivo 
Municipal, a ser encaminhado ao TCM, sem prejuízo de 
vir este a proceder à respectiva tomada de contas, 
conforme disposto no art.8º da Resolução nº 1121/05 do 
Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 3º - O prazo máximo para repasse de subvenções 
sociais no ano de 2017 será até 25 de novembro do 
corrente ano.

SEÇÃO X
DA CONSOLIDAÇÃO NOS BALANÇOS

Art. 21 As Autarquias, Fundações e as Empresas 
Dependentes, instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
realizarão, até o dia 20 de janeiro de 2018, todos os 
lançamentos e ajustes contábeis necessários ao 
encerramento do exercício financeiro de 2017.

Art. 22 As Unidades mencionadas no artigo anterior 
deverão encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade, 
até o dia 20 de janeiro 2018, cópia dos balanços relativos 
ao exercício de 2017 assinados pelo Contador e pelo 
Gestor da Unidade.

Art. 23 Os balanços apresentados deverão conter notas 
explicativas, conforme definido pela Portaria Conjunta 
STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016, e pela 
Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 - 
MCASP 7ª Edição, contendo todas as informações 
relevantes, complementares ou suplementares àquelas 
não suficientemente evidenciadas ou não constantes no 
corpo das demonstrações contábeis, especialmente 
quanto aos seguintes itens:

I – Apresentação de informação acerca da base para a 
elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 
e critérios contábeis específicos utilizados;

II - Evidenciação das informações requeridas pelas 
normas de contabilidade, que não tenham sido 
apresentadas nas demonstrações contábeis;

III - Exposição de informação adicional que não tenha 
sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas 
que seja relevante para a sua compreensão;

IV - Declaração de alinhamento com as normas de 
contabilidade aplicáveis, caso cumpridas todas as suas 
determinações;

V - Sumário dos critérios contábeis utilizados.

Parágrafo único. As notas explicativas podem ser 
apresentadas tanto na forma descritiva como na forma de 
quadros analíticos, ou mesmo englobar outras 
demonstrações complementares necessárias para a 
melhor evidenciação dos resultados e da situação 
patrimonial e financeira da entidade.

 

 

 

Art. 24 O Instituto de Seguridade Social do Município de 
Camaçari - ISSM deve encaminhar à Coordenadoria de 
Contabilidade da Entidade, até 15 de janeiro de 2018, o 
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de 
Previdência, em conformidade com o quanto determina a 
Portaria nº 403/2016 da STN que aprovou a 7ª edição do 
Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

Art. 25 O Balanço Consolidado do Município de 
Camaçari será encerrado em 31 de janeiro de 2018, data 
em que serão transferidos os saldos finais de todas as 
contas contábeis para as demonstrações da 
competência janeiro de 2018.

Parágrafo único.  Operações e documentos 
extemporâneos, que sejam passíveis de registro 
contábil, serão tratados como evento subsequente e 
contabilizadas no exercício de 2018.

SEÇÃO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26 A Secretaria Municipal da Fazenda, os Fundos 
Especiais e as Entidades da Administração Pública 
Indireta deverão estabelecer comissões específicas para 
conferência das disponibilidades financeiras em caixa e 
bancos com a posição em 31/12/2017.

Parágrafo único. Dos valores apurados, na forma 
disposta no caput, devem ser discriminados os valores 
pertencentes a terceiros como, por exemplo, cauções, 
cautelas e outros.

Art. 27 A Coordenação de Contabilidade de cada 
Entidade que integra a Administração Municipal deverá 
encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos 
saldos apresentados no ativo circulante, de natureza 
patrimonial e financeira, até o dia 22 de novembro de 
2017, para que os titulares das respectivas Entidades 
apresentem as providências em curso para recebimento 
ou baixa dos valores sem movimentação, até 22 de 
dezembro de 2017, observando o que dispõem os itens 
31, 32 e 34 do art. 7º da Resolução do TCM nº 
1.061/2005, e os itens 37 e 38 do art. 9º da Resolução 
TCM nº 1.060/2005, e suas alterações.

Art. 28 A Coordenação de Contabilidade de cada 
Entidade que integra a Administração Municipal deverá 
encaminhar relatório contábil descritivo da origem dos 
saldos apresentados no passivo, de natureza patrimonial 
e financeiro, até o dia 05 de dezembro de 2017, para que 
os titulares das respectivas Entidades apresentem a 
documentação de suporte dos registros do passivo 
circulante e não circulante, inclusive cópia das certidões 
que atestem os saldos contabilizados nos termos do item 
35 do art. 7º da Resolução do TCM nº 1.061/2005, e do 
item 39 do art. 9º da Resolução TCM nº 1.060/2005, e 
suas alterações, até 15 de janeiro de 2018.

Art. 29 As Secretarias e demais Órgãos integrantes da 
Administração Municipal deverão encaminhar à 
Controladoria Geral do Município o Questionário relativo 
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ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – 
IEGM/TCMBA de 2017, até o dia 01 de fevereiro de 2018.

Art. 30 Todas as movimentações contábeis de 
incorporação ou baixa independentes da execução 
orçamentária, especialmente aquelas que envolvem as 
contas de Ajustes de Exercícios Anteriores, devem ser 
respaldadas em processos administrativos devidamente 
instruídos.

Art. 31 A Coordenadoria de Contabilidade de cada 
Entidade que integra a Administração Municipal deverá 
observar, para elaboração dos balanços isolados e 
conjunto, as orientações estabelecidas pelas Instruções 
de procedimentos Contábeis – IPC editadas pela STN:

I - IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço 
Orçamentário (Anexo 12);

II - IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço 
Financeiro (Anexo 13);

III – IPC 04 – Metodologia para Elaboração do Balanço 
Patrimonial (Anexo 14);

IV – IPC 05 – Metodologia para Elaboração da 
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15);

Art. 32 A Controladoria Geral do Município poderá editar 
normas complementares necessárias para disciplinar o 
encerramento do exercício financeiro de 2017.

Art. 33 A Secretário Municipal de Governo poderá 
autorizar, em casos excepcionais, após os prazos 
previstos neste Decreto, a execução de despesa 
devidamente justificada por solicitação do titular do 
Órgão Executor.

Art. 34 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
em 13 de novembro de 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 

comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01484.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) LUCIANA DE JESUS 
SANTOS, cadastro nº. 63256, lotado (a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Assistente de Creche Nível I, 
para Assistente de Creche Nível II, com data retroativa a 
08 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

              

                   

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01757.11.02.408.2017, 

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO 
GOMES LEDOUX, cadastro nº. 63287, lotado (a) na 
SEDUC - Secretaria da Educação, de Assistente de 
Creche Nível I, para Assistente de Creche Nível II, com 
data retroativa a 30 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação 
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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01739.11.02.408.2017,

                                       RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ROSALIA MARIA DOS 
SANTOS, cadastro nº. 6391, lotado (a) na Secretária da 
Educação - SEDUC, de Agente de Suporte 
Administrativo Nível I, para Agente de Suporte 
Administrativo Nível II, com data retroativa a 29 de Maio 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação      

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
02704.11.02.408.2016, 

                                   RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) JAILSON GUERRA CRAVO, 
cadastro nº. 9274, lotado (a) na SEDUC - Secretaria da 
Educação, de Auxiliar de Disciplina Nível I, para Auxiliar 

de Disciplina Nível II, com  data retroativa a 17 de 
novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação 

     

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1479.11.02.408.2017, 

                                        RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) CRISTIANE CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS, cadastro nº. 63362, lotado(a) na SEDUC 
- Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, para 
Merendeira Nível II, com data retroativa a 05 de Maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação      

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
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decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01437.11.02.408.2017, 

                                     RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MIRIAM LUCIA OLIVEIRA 
DA CRUZ LIMA, cadastro nº. 63363, lotado (a) na 
SEDUC - Secretaria da Educação, de Assistente de 
Creche Nível I, para Assistente de Creche Nível II, com 
data retroativa a 04 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação                                                               

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01639.11.02.408.2017,

                                      RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) FERNANDO ANTONIO 
VIEIRA DOS SANTOS, cadastro nº. 63140, lotado(a) na, 
SEDUC - Secretaria da Educação, de Porteiro Nível I, 
para PORTEIRO NIVEL II, com data retroativa a 18 de 
Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01765.11.02.408.2017,

                                    RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) MARIA AUXILIADORA 
SANTOS PORTO, cadastro nº. 61448, lotado (a) na 
Secretária da Educação - SEDUC, de Assistente 
Administrativo Nível I, para Assistente Administrativo 
Nível II, com data retroativa a 30 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação                                           

       

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01461.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
13 de Novembro de 2017 - Ano XV
Nº 806 - Pagina. 10 de 19



Promover o (a) servidor (a) ANA PAULA RIOS 
CARVALHO DE OLIVEIRA, cadastro nº. 63320, lotado 
(a) na SEDUC - Secretaria da Educação, de Assistente 
de Creche Nível I, para Assistente de Creche Nível II, com 
data retroativa a 05 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

      

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01785.11.02.408.2017, 

                                        RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) MARENILZA SOUZA DE 
OLIVEIRA, cadastro nº. 63197, lotado (a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Assistente de Creche Nível I, 
para Assistente de Creche Nível II, com data retroativa a 
31 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

      

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 

de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01591.11.02.408.2017,

                                  RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) JOSLEI DE ARAUJO 
COELHO, cadastro nº. 63134, lotado(a) na, SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Porteiro Nível I, para 
PORTEIRO NIVEL II, com data retroativa a 15 de Maio 
de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

 ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação                              

       

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
1727.11.02.408.2017, 

                                       RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) JOSIMEIRE DIAS 
SANTANA, cadastro nº. 62913, lotado(a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, para 
Merendeira Nível II, com data retroativa a 26 de Maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito
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REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

      

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo Nº 
01400.11.02.408.2017. 

                                    RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ALEXSANDRO SILVA DOS 
SANTOS, cadastro nº. 63435, lotado(a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, de Técnico em Informática Nível I, 
para Técnico em Informática Nível II, com data retroativa 
a 03 de Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação      

                                    

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01422.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) CATIA QUARESMA DE 
SOUZA QUEIROZ, cadastro nº. 63174, lotado (a) na 
SEDUC - Secretaria da Educação, de Assistente de 
Creche Nível I, para Assistente de Creche Nível II, com 
data retroativa a 04 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

      

DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro  
na Lei Municipal nº 874/2008, que dispõe sobre o plano 
de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
decreto municipal nº 4742/2009, que regulamenta a 
promoção funcional, e,

- considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº. 
01690.11.02.408.2017, 

                                       RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) MARIA ELISABETE DOS 
SANTOS MIRANDA, cadastro nº. 63260, lotado(a) na 
SEDUC - Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, 
para Merendeira Nível II, com data retroativa a 24 de 
Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE JULHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação
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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro  na Lei Municipal nº 874/2008, 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, 
e,

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 01468.11.02.408.2017, 

                                   RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) ADRIANA SOUZA 
DIAS, cadastro nº. 63293, lotado (a) na SEDUC - 
Secretaria da Educação, de Assistente de Creche 
Nível I, para Assistente de Creche Nível II, com data 
retroativa a 05 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro  na Lei Municipal nº 874/2008, 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, 
e,

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 01595.11.02.408.2017, 

                                  RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) CRISTIANA PEREIRA 
DO NASCIMENTO SILVA, cadastro nº. 63294, 
lotado (a) na SEDUC - Secretaria da Educação, de 
Assistente de Creche Nível I, para Assistente de 
Creche Nível II, com data retroativa a 15 de maio de 
2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

                                                         

DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro  na Lei Municipal nº 874/2008, 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, 
e,

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 01576.11.02.408.2017, 

                                      RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) JOSEANE DOS 
SANTOS JORDÃO, cadastro nº. 63061, lotado (a) 
na SEDUC - Secretaria da Educação, de Assistente 
de Creche Nível I, para Assistente de Creche Nível 
II, com data retroativa a 12 de maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         
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DECRETO DE 18 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro  na Lei Municipal nº 874/2008, 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e decreto municipal nº 
4742/2009, que regulamenta a promoção funcional, 
e,

- considerando o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão da promoção funcional 
conforme comprovação nos autos do processo 
administrativo nº. 1539.11.02.408.2017, 

                                     RESOLVE

Promover o(a) servidor(a) ANA CELMA DE 
ARGOLO, cadastro nº. 63053, lotado(a) na SEDUC 
- Secretaria da Educação, de Merendeira Nível I, 
para Merendeira Nível II, com data retroativa a 10 de 
Maio de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração                         

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA Nº 84 /2017
DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

O Secretário de Governo, juntamente, com o 
Secretário da Administração do Município de 

Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVEM

Designar, os servidores, Ricardo Trindade Luz – 
Cad. 82961-3, Iranildes de Souza Queiroz - Cad. 
82963-5 e André Luiz Oliveira dos Anjos - Cad. 
82066-0, para sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão que irá atestar os serviços 
prestados através do contrato n° 089/2014, firmado 
com a Prefeitura Municipal de Camaçari em 27 de 
Março de 2014 e a empresa Consórcio SMP.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

Reginaldo Paiva de Barros
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

Helder Almeida      
SECRETARIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 86/2017
DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

O Secretário de Governo, juntamente, com o 
Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVEM

Designar, os servidores, Ricardo Trindade Luz – 
Cad. 82961-3, Iranildes de Souza Queiroz - Cad. 
82963-5 e André Luiz Oliveira dos Anjos - Cad. 
82066-0, para sob a presidência do primeiro, 
compor a Comissão que irá atestar os serviços 
prestados através do contrato n° 011/2017, firmado 
com a Prefeitura Municipal de Camaçari em 19 de 
Janeiro de 2017 e a empresa Telix Teleinformática e 
Transportes Ltda - Epp.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

Reginaldo Paiva de Barros
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Helder Almeida
SECRETARIO DE GOVERNO
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PORTARIA Nº  010/2017
13 DE NOVEMBRO DE 2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, no uso 
de suas atribuições conferidas pela Legislação 
Municipal, especialmente pela Lei Municipal nº 1.017, 
de 16 de outubro de 2009, que reorganiza o Conselho 
Municipal da Cultura de Camaçari, e em seu art. 7º 
institui a base normativa para a eleição dos 
representantes da Sociedade Civil, 

CONSIDERANDO a recomendação exarada 7ª 
Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual, 
no bojo do Ofício nº 530/2017-7, IDEA nº 003.0. 
248068/2016, no sentido de que esta Secretaria de 
Cultura efetive “imediatas soluções visando a 
regularização dos vícios existentes no processo 
eleitoral de 2016 do Conselho Municipal da Cultura de 
Camaçari, devendo, ainda, se for necessário e assim 
entender, anular as eleições ocorridas, bem como, dar 
início imediato a um novo concurso”;

CONSIDERANDO que no bojo do procedimento 
investigatório IDEA 003.0.248068/2016 ficou 
constatado que a eleição de 2016 restou contaminada 
com a participação ilegal de diversas pessoas, seja na 
condição de eleitores, seja na condição de candidatos, 
por não ter o processo de habilitação de suas 
inscrições observado os requisitos legais disciplinados 
no art. 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 1.017/2009, de 16 de 
outubro de 2009;

CONSIDERANDO, ainda, que no refer ido 
procedimento investigatório ficou constatado que tal 
ilegalidade interferiu, significativamente, no processo 
eleitoral, provocando um desequilíbrio artificial do 
processo eleitoral.  

RESOLVE

Art. 1 º ANULAR, as Portarias nº 29/2016, datada de 19 
de maio de 2016 e nº 30/2016, datada de 30 de maio de 
2016, ambas desta Secretaria da Cultura da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, as quais tiveram como objeto, 
respectivamente, a publicação da relação de 
candidatos e eleitores habilitados para o processo 
eleitoral do Conselho Municipal de Cultura de 
Camaçari, e a publicação do resultado do processo 
eletivo, com os candidatos eleitos no referido processo 
eleitoral.

Art. 2 º Com a anulação das portarias referidas no 
caput do artigo antecedente, ficam desconstituídos os 
representantes da Sociedade Civil do Conselho 
Municipal da Cultura de Camaçari, devendo esta 
Secretaria Municipal da Cultura adotar, em caráter de 
urgência, as medidas necessárias à realização de 
novo processo eleitoral, de forma a prezar pela estrita 
observância dos ditames legais e regulamentares 
correlatos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, operando todos os efeitos legais que lhe 
são intrínsecos. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA 
CULTURA DE CAMAÇARI, 13 DE NOVEMBRO DE 
2017.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA CULTURA

PORTARIA N° 053/2017
DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º.  Revogar na íntegra a Portaria 044/2017, de 
10/07/2017, publicada no DOM edição nº 734

Art. 2º. Designar a servidora Andréia Maria Graça 
Franco, Assistente Social, CRESS 6448, 5ª Região, 
cadastro 63948-5 para acompanhar e fiscalizar a gestão 
dos contratos: 0298/2016 Execução do Programa de 
Trabalho Técnico Social – PTTS no empreendimento 
Residencial Morada dos Pardais I a IV e 246/2016 
Residencial Morada dos Pardais V e VI, integrantes do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no 
Município de Camaçari, Bahia,  a partir desta data.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 02 de Outubro de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
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PORTARIA N° 057/2017
DE  01 DE NOVEMBRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Ana Lucia Oliveira Apenburg 
Rocha, Engenheira Civil, CREA/BA 24987-D, cadastro 
820411, para fiscalizar a execução da Prestação de 
Serviços técnicos especializados para elaboração de 
estudos e projetos de infraestrutura urbana, projetos civis 
e captação de recursos federal e internacional no 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0126/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 01 de Novembro de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N° 059/2017
DE  09 DE NOVEMBRO DE 2017

A Secretária Municipal da Infraestrutura e Habitação de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhes são conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Márcio Simões Targa, Arquiteto, CPF 
785.099.045-53, CAU Nº A58892-0, cadastro 830291, 
para fiscalizar a Elaboração do projeto executivo para 
recuperação da meso e infraestrutura da Ponte da Rua 
Abaré, no Município de Camaçari, Bahia, conforme 
Termo de Dispensa de  licitação nº 33/2017.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura e Habitação, 
em 09 de Novembro de 2017

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PORTARIA N.º 147/2017
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais tendo em vista o que consta no 
processo nº 0194.07.10.372.2017, com fundamento no 
art.13, inciso II e art. 21, Inciso I da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Municipal Lei nº 1256/2012.

RESOLVE

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1880 a senhora 
INALVA CRISPINIANA DOS SANTOS (companheira), 
instituído pelo ex-segurado, servidor ativo, ANDRÉ 
JESUS COSTA, matrícula 6746, integrado por 01 (um) 
dependente, no valor de R$ 2.385,18 (dois mil, trezentos 
e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), com base no 
salário de contribuição do mês de agosto de 2017. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 09 de setembro de 2017, data 
do Óbito.

PORTARIA N.º 148/2017
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais tendo em vista o que consta no 
processo nº 0187.07.10.372.2017, com fundamento no 
art.13, inciso II e III e art. 21, Inciso I da Lei Municipal 
997/2009, alterada pela Municipal Lei nº 1256/2012.

RESOLVE

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1874 ao senhor 
ANDRÉ LUIZ JESUS DE LIMA (companheiro), LUIZ 
PHILIPE SOARES CAMPOS DE LIMA e MARCUS 
PAULO SOARES CAMPOS DE LIMA (filhos menores), 
instituída pela ex-servidora, ativa, JULIANA SOARES 
CAMPOS, matrícula 61234, integrado por 03 (três) 
dependentes, no valor total de R$ 2.626,73 (dois mil, 
seiscentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), 
equivalente ao vencimento base do mês de agosto de 
2017. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2017, data do 
Óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
ISSM, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº. 306/2014. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: SR. CLEDSON PINHO DA SILVA. DO 
OBJETO: Alterar a cláusula segunda (do prazo) do 
instrumento contratual nº. 0306/2014; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 17 de 
outubro, passará a viger até 17 de outubro de 2018. DO 
PREÇO: O valora global estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 62.793,36 (sessenta e dois mil, 
setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), 
que permanece sem sofrer alteração, considerando-se o 
terceiro termo aditivo; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do contrato originário e de seus termos 
aditivos, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: 21/09/2017. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS. MUNICÍPIO. 

EXTRATOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA LIMPEC

2° - AVISO DE ABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2017. LIMPEC - LIMPEZA PUBLICA DE 
CAMAÇARI. OBJETO: Contratação de operadora ou 
seguradora de plano de saúde, sob o regime coletivo 
empresarial para prestação de assistência médica 
ambulatorial. DATA: 28-11-2017, às 09h30min. O Edital 
e seus anexos, encontram-se à disposição no site 
www.camacari.ba.gov.br no Portal de Compras Camaçari – 
Ba. Informações pelo fone: (71) 3622-8314. Sérgio 
Moura – Pregoeiro
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