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§ 1º. Excetuam-se, ainda, os trabalhos correlatos a ̀
Comissão de Licitação e Secretarias afins, os quais se 
revelem necessários ao bom andamento dos processos 
de contratação pelo Ente Municipal.

§ 2º. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
(SESAU), no período de recesso definido no artigo 1º, 
será implementada escala de revezamento de folgas aos 
servidores da saúde, na forma a ser estabelecida pelo 
Secretário Municipal de Saúde, através de portaria, 
desde que não haja prejuízo ao atendimento dos 
usuários.

Art. 3º.  Ficam autor izados os Secretár ios, 
Superintendentes e Diretores a estabelecerem escalas 
de compensação correspondente aos dias não 
trabalhados na forma deste Decreto, bem assim definir 
plantões de funcionamento em setores estratégicos 
durante o recesso.

Art. 4º. Este Decreto entrara ́em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO Nº 7663/2021 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova o Regimento do Conselho Gestor do 
Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP criado pela Lei Municipal 1568 
de 28 de dezembro de 2018 que instituiu o 
Programa de Parcerias Público-privadas do 
Município de Camaçari, com as alterações 
introduzidas pela Lei Municipal 1615 de 20 de 
dezembro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais disposta na 
Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, 
estabelece que compete, privativamente, ao Prefeito a 
iniciativa das leis relativas à criação, estruturação e 
atribuições dos Órgãos da Administração Direta e 
Autarquias do Município, bem como dispor sobre a 
organização e o funcionamento da Administração 
Municipal na forma da lei; 

DECRETO Nº 7662/2021
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

E s t a b e l e c e  r e c e s s o  p a r a  o    
funcionalismo público municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, e

Considerando que os festejos de Natal (24/12/2021) e 
Ano Novo (31/12/2021) ocorreraõ em dias de sexta-
feira; que os dias subsequentes serão finais de semana 
(25 e 26/12/2021 - 1º e 02/01/2022) e que entre eles 
ocorrera ́ a paralisaçaõ de serviços pub́licos naõ 
essenciais;

Considerando a necessidade de manter a 
responsabilidade na gestaõ fiscal do Municiṕio, que se 
da,́ entre outras açoẽs, com a reduçaõ de custeio da 
Administraçaõ Pub́lica;

Considerando o princiṕio da economicidade no serviço 
pub́lico, mais especificamente no que se refere a 
energia elet́rica, aǵua, transporte, serviço de telefonia, 
material de consumo, entre outros;

Considerando as medidas de distanciamento social já 
estabelecidas no âmbito da Administração Pública 
Municipal, em decorrência da Pandemia COVID-19, 
especialmente a instituição do regime de teletrabalho 
para os serviços não essenciais e cuja a adequada 
prestação à população demande a presença física do 
servidor público;

Considerando que na ̃o havera ́ prejui ́zo para a 
Administraçaõ Pub́lica Municipal, tendo em vista que os 
dias de recesso seraõ compensados;

DECRETA

Art. 1º. Fica estabelecido o recesso para o funcionalismo 
público municipal, no âmbito da Administração Pub́lica 
Direta e Indireta, entre os dias 24 de dezembro de 2021 
(sexta-feira) e 31 de dezembro de 2021 (sexta-feira).

Art. 2º. Excetuam-se das disposições do artigo anterior 
os setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais e/ou que, por sua 
natureza, não permitam paralisação.

DECRETOS
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Considerando, ainda, que o artigo 50 da Lei Municipal 
1523/2017 estabelece que o Chefe do Poder Executivo 
Municipal poderá promover, no prazo de até cento e vinte 
(180) dias, mediante decreto, a adequação, 
complementação e a fixação das estruturas regimentais 
das Secretarias Municipais e órgãos criados e 
modificados por aquela lei.

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Regimento do Conselho Gestor 
do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – 
CGPPP, que com este se publica.

Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS – CGPPP

TÍTULO I

Art. 1º - O Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP criado pela Lei 1568/2018com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 1615 de 20 de 
dezembro de 2019,é órgão colegiado consultivo e 
deliberativo da estrutura da Administração Municipal sob 
a presidência do Secretário Municipal de Governo com a 
finalidade entre outras de assessorar o Chefe do Poder 
Executivo Municipal e com atribuições de analisar, 
acompanhar e deliberar sobre os projetos de parcerias 
público-privadas e de concessões.

Art. 2º - O Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP tem a sua competência, composição 
e funcionamento definidos no Decreto Municipal nº 
7280/2020 e pelo disposto no presente Regimento 
depois de aprovado em sessão ordinária pelo Colegiado 
e publicado no Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas assim designado terá como sigla 
CGPPP.   

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art.4º A composição do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas – CGPPP,conforme previsto 

no Decreto Municipal nº 7280/2020 é composto por 
titulares das Secretarias Municipais e pela Procuradoria 
do Município, na forma seguinte:

- Secretário Municipal de Governo; 
- Secretário Municipal da Fazenda;
- Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente;
- Procurador-Geral do Município.

§1º - 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 enquadrado o 
projeto em análise, com direito a voto nesses casos.  

§2º - Caberá ao Chefe do Executivo Municipal a indicação 
de Secretária Executiva para compor o Conselho Gestor 
do Programa de Parcerias Público-

Privadas - CGPPP que deverá ser escolhida dentre os 
servidores lotados na Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV.

Art.5º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas - CGPPP será presidido pelo Secretário 
Municipal de Governo. 

§ 1º - O Vice Presidente do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas – CGPPP será o Secretário Municipal 
da Fazenda que substituirá o Presidente nos seus 
impedimentos eventuais e afastamentos legais.

 § 2º - Para o caso de impossibilidade de comparecimento 
às reuniões, os Secretários Municipais designarão os 
seus suplentes preferencialmente dentre os respectivos 
subsecretários.

§ 3º - A função de Secretária Executiva do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas – 
CGPPP será de apoio técnico administrativo necessário 
ao Conselho. 

§ 4º - O assessoramento técnico ao Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas – CGPPP será 
da competência da Coordenadoria de Concessões e 
Parcerias Público-Privadas, vinculada à 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. 

TÍTULO III
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 6º - Consideram-se impedidos os membros do 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP nos seguintes casos:

a) que tenham interesse econômico ou financeiro 
na realização da Concessão, por si, seu cônjuge ou 
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na 
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colateral até terceiro grau;
b)que tenham vínculo, ou cujo vínculo tenha cessado a 
menos de dois anos como sócio, presidente, diretor, 
conselheiro ou empregado, com empresa ou sociedade 
interessada na realização da concessão;
c)por questão de foro íntimo assim declarado, ficando 
desobrigado de declinar o motivo. 

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA FUNCIONAL e DA NOMENCLATURA 

DOS ATOS

Art.7º -  O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas – CGPPP terá a seguinte estrutura 
funcional:

a)Presidência
b)Vice-Presidência
c)Colegiado
d)Secretária Executiva

Art. 8º Os atos do Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias – CGPPP, 

TÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS

Art.9º Compete ao Conselho Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas – CGPPP:

I- Analisar, deliberar e aprovar os projetos de 
concessão de serviços públicos de responsabilidade dos 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal 
direta e indireta;

II-  Analisar e deliberar sobre estudos e projetos 
decorrentes de Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI), com vistas à estruturação de concessão 
comum, administrativa ou patrocinada, ou de quaisquer 
outros modelos contratuais com o Município de 
Camaçari.

III- Deliberar sobre a proposta preliminar dos Projetos 
de Concessão com os subsídios fornecidos pela 
Coordenadoria de Concessões e Parcerias Pública-
Privada ou pelo Órgão ou Entidade interessado;

expedidos no exercício de suas 
atribuições legais e regulamentares, têm a seguinte 
nomenclatura: 
I – Resolução – ato normativo que disciplina matéria de 
competência; 
II - Deliberação - ato de natureza normativa ou 
aprobatória de matéria de competência do Conselho 
Gestor de Parcerias; 
III - Ato declaratório - ato de natureza normativa 
declaratória de direitos e obrigações resultantes de 
licitações e de projetos incluídos no Programa Municipal 
de Parceiras Público-Privadas; 
IV - Instrução - ato relativo ao funcionamento do 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias ou da 
Secretaria Executiva. 

IV- Solicitar e definir a forma de contratação de estudos 
técnicos sobre Projetos de Concessão, após deliberação 
sobre a proposta preliminar;

V- Aprovar os resultados dos estudos técnicos realizados, 
após manifestação formal da Coordenadoria de 
Concessões e Parcerias Pública-Privada;

VI - 

X - 

assessorar o Presidente e os membros do Conselho;

II- 

Aprovar a modelagem aplicável a cada projeto de 
concessão, bem como autorizar abertura de 
procedimento licitatório, termos, forma e critérios de 
avaliação das propostas para a elaboração do Edital para 
os projetos de concessão aprovados, e aprovar os 
instrumentos convocatórios e contratos;

VII - Gerir o Programa Municipal de Parceiras Público-
Privadas de Camaçari;

VIII- Fazer o acompanhamento das concessões;

IX-Decidir sobre a alteração, revisão, rescisão, 
prorrogação ou renovação dos contratos de concessão;

Requisitar servidores da administração municipal para 
apoio técnico aos projetos de concessão ou para compor 
grupos de trabalho;

XI -Fazer publicar o relatório anual detalhado de suas 
atividades;

XII -Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.

Art.10º Compete ao Presidente do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público-Privadas - CGPPP:
I- Presidir as reuniões do Conselho;

II- Aprovar o encaminhamento das matérias ao Conselho 
e definir a pauta das reuniões; 
III - Submeter à apreciação e aprovação do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas as 
minutas dos relatórios anuais de atividades dos contratos 
celebrados no âmbito do Programa Municipal de 
Parceiras Público-Privadas; 
IV - Manifestar-se publicamente em nome do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas- 
CGPPP; 
V - Autorizar o acesso a documentos relativos a projetos 
incluídos no Programa de PPP. 
Art. 11º -  Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente nos casos de ausência e 
impedimento;
II - auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;
III - desempenhar, por delegação do Presidente, outras 
funções que lhe sejam atribuídas.
Art. 12º - Compete à Secretaria Executiva:

I - 

coordenar a preparação das informações e 
documentos necessários às propostas de projetos de 
concessão que serão submetidos à apreciação do 
Conselho;
III- executar os serviços administrativos e de expediente;
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IV- expedir os avisos de convocação e secretariar as 
reuniões do Conselho;
V - minutar todos os atos administrativos e 
regulamentares;

X - manter arquivo de todos os documentos submetidos 
ao Conselho;
XI - elaborar anualmente o relatório detalhado das 
atividades desenvolvidas relativamente aos projetos de 
concessão no primeiro trimestre de cada exercício 
subsequente e após aprovação do Presidente, 
encaminhar para publicação do extrato no Diário Oficial 
do Município, preferencialmente até ou último dia útil do 
mês de março.

A convocação das sessões extraordinárias será 
feita com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência por via epistolar mediante protocolo ou 
correio eletrônico, com a indicação detalhada da pauta 
acompanhada da documentação e informações relativas 
à matéria a ser apreciada.

VI - elaborar deliberações, resoluções, ordens e 
mensagens emanadas da Presidência e elaborar 
deliberações, resoluções, atos e portarias decorrentes 
das decisões do Conselho;
VII - receber, formalizar e transmitir os processos a serem 
submetidos à apreciação do Conselho;
VIII - ordenar e manter a documentação relacionada com 
as discussões e resoluções do Conselho;
IX - preparar, organizar e controlar, por determinação do 
Presidente, as pautas das reuniões doConselho;

XII-  Executar outras atribuições determinadas pelo 
Presidente do Conselho.

TÍTULO VI
DAS REUNIÕES

Art.13º - O Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas– CGPPP, reunir-se-á ordinariamente, 
sempre que convocado pelo Presidente.

§ 1º - A convocação ordinária será feita com, no mínimo, 
dez (10) dias úteis de antecedência por via epistolar 
mediante protocolo ou por correio eletrônico, com 
indicação detalhada da pauta acompanhada da 
documentação e informações relativas à matéria a ser 
apreciada.

§ 2º - O Conselho reunir-se-á extraordinariamente 
sempre que convocado pelo seu Presidente, por sua 
iniciativa ou a requerimento de um terço (1/3) dos seus 
membros.

§ 3º - 

§4º - As reuniões extraordinárias tratarão exclusivamente 
dos assuntos concernente à convocação, exceto em 
caso de urgência, a critério do Presidente.

§ 5º - Na ausência do Presidente do Conselho, presidirá a 
reunião o Vice-Presidente.

§ 6º - Terão direito a voto os membros efetivos, inclusive o 
Conselheiro que estiver no exercício da Presidência, o 
qual terá direito ao voto ordinário, além do voto de 
qualidade ou desempate.

§ 7º - As decisões serão feitas por maioria absoluta.

§ 8º - O quórum mínimo para início das reuniões e 
deliberações é de 2/3 (dois terços) dos membros, 
incluindo o membro eventual.

Art. 14º -  A convocação para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias será feita através de correspondência 
protocolada ou por e-mail aos Conselheiros e tantos 
membros eventuais quanto se façam necessários.

Parágrafo Único. Do expediente de convocação deverá 
constar, obrigatoriamente:
a) pauta da reunião com indicação dos assuntos a serem 
objeto de decisão;
b) ata da reunião anterior;
c) cópia das resoluções aprovadas na reunião anterior;

d) relação dos Órgãos e entidades eventualmente 
convidadas e assuntos a serem tratados.

Art.15º As matérias para apreciação do Conselho 
deverão ser remetidas à Secretária Executiva.

Art. 16º A deliberação das matérias deverá obedecer à 
seguinte sequência:

I.as propostas que implicarem em despesas deverão 

indicar a fonte da respectiva receita;

II.o Presidente apresentará o item incluído na ordem do 

dia e dará a palavra à Secretária Executiva que fará a 

leitura da ata da reunião anterior e na sequência, ao 

especialista indicado para exposição detalhada e 

apresentação do parecer técnico elaborado;

III.terminada a exposição, o Presidente deverá ceder 

espaço para a apresentação de pareceres alternativos 

por parte dos conselheiros;

IV.terminada a exposição dos conselheiros, a matéria 

será colocada em discussão, podendo qualquer membro 

efetivo ou eventual do Conselho manifestar-se a respeito, 

por escrito ou oralmente;

V.encerrada a discussão, o Plenário deliberará sobre a 

matéria;

VI.é facultado aos conselheiros o pedido de vistas;

VII.a votação é nominal, observada a ordem alfabética 

dos membros com direito a voto;

VIII.é necessária maioria absoluta para aprovação, 

assegurado o quórum mínimo de 2/3 (dois terços), sendo 

facultada a abstenção e declaração de impedimento aos 

conselheiros;
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IX.é facultado ao Presidente e a qualquer Conselheiro 

solicitar o reexame de qualquer deliberação tomada em 

reunião anterior, condicionada à concordância do 

Plenário.

Art. 17º - Os projetos analisados e aprovados pelo 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
Privadas -CGPPP serão anexados ao expediente 
respectivo. 

TÍTULO VII
DAS ATAS

Art. 18º - Os pareceres proferidos devem constar como 
anexo da ata de reunião.

Art. 19º - Nas sessões plenárias em que ocorrerem 
votação, as atas deverão conter, obrigatoriamente, as 
propostas colocadas em votação, o nome do votante e o 
teor do voto.

Art. 20º - Os votos e as razões das abstenções ou 
impedimentos, e a declaração de voto minoritário, serão 
expressos na ata da reunião, sempre que o votante 
solicitar.

Art. 21º - As atas serão aprovadas e assinadas pelos 
Membros Titulares presentes.

TITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22º Os casos omissos e as dúvidas 

 DECRETO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

  
Retifica informação constante no Decreto de 
17 de Abril de 2013 que dispôs sobre a 
Estabi l idade de Servidores Públicos 
Municipais 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 a necessidade de correção das datas 
de admissão e estabilidade do Servidor, constantes 
na tabela do Decreto de 17 de Abril de 2013 que dispôs 
sobre a Estabilidade de Servidores Públicos Municipais 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, em virtude 
da aprovação no estágio probatório, publicada no DOM 
n.º 512 de 19 a 26 de Abril de 2013, páginas 36 e 37;

RESOLVE

supervenientes, 
na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos 
pelo Colegiado.

Art. 1º – Ficam retificadas as datas de admissão e 
estabilidade do Servidor, constantes na tabela do 
Decreto de 17 de Abril de 2013, publicado no DOM n.º 
512 de 19 a 26 de Abril de 2013, páginas 36 e 37. 

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional do servidor.

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

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

  
     HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

    SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1125/2021
 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1875/2021,
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