
DECRETO Nº 7280/2020
DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

Institui o Programa de Parcerias 

P ú b l i c o - P r i v a d a s  e  

Regulamenta o Conselho Gestor 

do Programa de Parcerias - 

CGPPP,  c r iado pe la  Le i  

Municipal nº 1.568, de 28 de 

dezembro de 2018, com as 

alterações introduzidas pela Lei 

nº 1615, de 20de dezembro de 

2019 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 95, V, da Lei Orgânica 

Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº 1.568, de 

28 de dezembro de 2018, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 1615 de 20 de dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública 

Municipal de Camaçari, o Programa de Parcerias 

Público-Privadas e de Concessões.

Art. 2º O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público-Privadas - CGPPP, criado pelaLei Municipal nº 

1.568, de 28 de dezembro de 2018 tem como finalidade 

conduzir o Programa Municipal de Parcerias com 

atribuições de planejar, analisar, acompanhar e deliberar 

sobre os Projetos de Parcerias Público-Privadas e de 

Concessões.

Art. 3º O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 

Público-Privadas – CGPPP será composto pelos 

seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Governo, que o presidirá;

II - Secretário Municipal da Fazenda;

III - Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico;

IV- Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente;

V- Procurador Geral do Município.

§1º A função de Vice Presidente do Conselho Gestor do 

Programa de Parcerias Público-Privadas– CGPPP será 

exercida pelo Secretário Municipal da Fazenda que 

substituirá o Presidente nos seus impedimentos 

eventuais e afastamentos legais.  

§2º Os demais membros serão representados por seus 

respectivos adjuntos, na impossibi l idade de 

comparecimento do membro titular.

§3º O assessoramento técnico ao Conselho Gestor do 

Programa de Parcerias Público-Privadas– CGPPP será 

da competência da Coordenadoria Geral de Concessões 

e Parcerias Público- Privadas, vinculada á Secretaria 

Municipal de Governo – SEGOV, que dará também o 

suporte específico necessário aos órgãos e/ou entidades 

da administração direta e indireta no que concerne aos 

projetos de Parcerias Público-Privadas e de concessões.

§4º A participação no CGPPP não será remunerada, 

sendo considerado serviço público relevante.

§5º A função de Secretária Executiva do Conselho Gestor 

do Programa de Parcerias Público-Privadas – CGPPP 

será exercida por servidor lotado na Secretaria Municipal 

de Governo – SEGOV, designado pelo Presidente do 

colegiado, após aprovação em Assembleia. 

Art. 4º Compete ao Conselho Gestor do Programa de 

ParceriasPúblico-Privadas:

I - Definir as prioridades e supervisionar os projetos de 

Parceria Público-Privada e demais modalidade de 

Concessão;

II – Deliberar sobre propostas de projetos de Parceria 

Público Privada e projetos de concessão, com subsídios 

fornecidos pela Coordenadoria Geral de Concessões e 

Parcerias Público-Privadas da Secretaria Municipal de 

Governo – SEGOV ou pelo órgão ou entidade 

interessada;

III – Instituir grupos e comissões temáticas, de caráter 

temporário, destinados ao estudo e análise de propostas 

sobre matérias específicas;

IV – Deliberar sobre Procedimentos de Manifestação de 

Interesse (PMI), na forma da regulamentação municipal;

V – Deliberar sobre matérias relacionadas ao Fundo 

Garantidor de Parceria Público-Privada (FGP), e demais 

mecanismos de garantias dos projetos;

VI – Propor procedimentos para contratação de 

entidades especializadas em análise e modelagem de 

projetos;

VII – Deliberar sobre casos omissos, controversos e 

conflitos de competência;

VIII- Opinar sobre alteração, revisão, resolução, rescisão, 

prorrogação ou renovação dos contratos de Parceria 

Público-Privada e de Concessão;

IX – Apreciar os relatórios de execução dos contratos de 

concessão e de parceria público-privada;

X – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
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Art. 5º As deliberações do Conselho Gestor do Programa 

de Parcerias Público-Privadas – CGPPP deverão ser 

publicadas no Diário Oficial do Município através de 

Resoluções.

Art. 6º As reuniões do Conselho Gestor de 

ParceriasPúblico-Privadas – CGPPP serão realizadas 

ordinariamente e/ou extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente.

§1º A convocação das sessões ordinárias será feita com 

no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência por 

comunicado físico mediante protocolo ou correio 

eletrônico, acompanhadosda documentação e 

informações relativas á matéria a ser apreciada.

§2º A convocação das sessões extraordinárias será feita 

com, no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência por 

comunicado físico mediante protocolo ou correio 

eletrônico, acompanhados da documentação e 

informações relativas á matéria a ser apreciada.

§3º As reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente 

dos assuntos concernente à convocação, salvo nos 

casos de urgência, a critério do Presidente.

§4º Na ausência do Presidente do Conselho, o Vice-

Presidente assumirá a Presidência dos trabalhos, 

fazendo constar em Ata a justificativa;

§5º De cada reunião será lavrada a ata respectiva, em 

registro próprio, assinada por todos os presentes e 

publicada na íntegra em sítio eletrônico, ressalvadas as 

informações classificadas como sigilosas, nos termos da 

Lei Federal nº 12. 257, de 18 de novembro de 2011.

§6º Poderão ser convidados a participar das reuniões, 

dos trabalhos dos grupos técnicos ou das comissões 

temáticas, representantes de órgãos e entidades 

públicas ou privadas relacionadas ao tema em estudo.

§7º Participarão das reuniões do CGPPP, por 

convocação do seu Presidente, na condição de membros 

eventuais, os demais titulares das Secretarias Municipais 

em cuja área de competência esteja relacionado ao 

projeto em análise, com direito a voto nesses casos.

§8º As deliberações do CGPPP serão feitas por maioria 

absoluta, assegurando o quórum mínimo de 2/3 (dois 

terços) dos membros convocados para a sessão, 

cabendo ao Presidente além do voto ordinário o de 

qualidade ou desempate.

§9º As deliberações do CCGPPP que contenham efeitos 

normativos ou decisórios adotarão a forma de resolução.

§10º Aos membros do CGPPP será vedado participar de 

discussão e ter direito de voto em matéria na qual tenha 

interesse pessoal conflitante, sendo obrigado a 

comunicar aos demais membros do Conselho o seu 

impedimento, fazendo constar em ata a natureza e 

extensão do conflito. 

Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 6910/2018.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI, EM 29 DE JANEIRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

DECRETO DE 30  DE JANEIRO 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela constituição 

federal e pela lei orgânica do município,

Considerando a necessidade de regularização da 

situação do quadro de recursos humanos da 

administração municipal direta, de acordo com o 

regime único estatutário,

Considerando o resultado do Concurso Público nº 

001/2013 resolve:

Considerando a Decisão Judicial nos Processos 

nº0501234-95.2018.8.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime 

estatutário, para o cargo público de provimento 

efetivo da Prefeitura Municipal de Camaçari, o (a) 

candidato(a) aprovado(a) em concurso público, 

abaixo relacionado, e que atendeu ao chamamento 

na forma do edital acima mencionado:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PÉ DE 

AREIAS

Nº.             N o m e     

 Insc.         Clas.

01 SILVANI CLARA PAIXÃO SANTANA   

76628413              4º 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI EM   30 DE JANEIRO DE 2020
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