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MENSAGEM N.0 006/2020 
DE 16 DE ABRIL DE 2020 

Manoel Jorge de Almeida Curvelo 
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari 
Nesta 

Senhor Presidente, 

Solicitamos de Vossa Excelência e digníssimos Pares a devida apreciação 

e deliberação, EM REGIME DE UijGÊNC.IA, conforme estabelece a Lei Orgânica 

do Município, do presente Projeto de Lei , que dispõe sobre medidas emergenciais 

visando o remanejamento orçamentário necessário ao enfrentamento da pandemia 

ocasionada pelo COVI D-19. 

É sabido que a Organização Mundial de Saúde já reconheceu situação de . . 
pandemia decorrente do COVID-19, já havendo em Camaçari cidadãos 

contaminados e com necessidade de tratamento, sendo fato público e notório a 

necessidade de remanejamento dos recursos públicos visando aparelhar os 

sistemas de saúde e social deste Município para enfrentamento desta situação de 

calamidade pública . 

Para a efetivação destes ajustes, peço o apoio dessa veneranda Câmara 

Municipal, a qual tem sido sensível às necessidades da gestão pública, na 

aprovação do presente projeto de Lei que posterga datas de pagamento e antecipa 

o gozo de benefícios pelos servidores, medidas que, vale o registro , não retiram 

qualquer direito dos servidores, mas apenas e tão somente modificam datas 

de pagamento e antecipam o gozo de benefícios (a exempl -



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

GABINETE DO PREFEITO 

licenças prêmios), para o período em que os órgãos públicos estão impedidos 

de funcionar presencialmente, em razão das medidas de distanciamento 

social necessário ao combate à disseminação do COVID-19. 

Ademais, em razão de uma evidente redução da receita municipal 

decorrente da retração da economia, aliada a um esperado aumento das despesas, 

revela-se imprescindível a adoção de medidas de racionalização dos gastos 

públicos. 

Assim, Excelentíssimos Vereadores, diante dessa breve exposição de 

motivos e em face da relevância da matéria tratada no anexo Projeto de Lei, espero 

que essa Câmara conceda o seu apoio ao presente Projeto, apreciando-o e 

aprovando-o, com a maior brevidade possível. 

Face ao exposto, temos a . plena .convicção de que essa Egrégia Casa 

Legislativa não poupará esforços para atender ao presente pleito, através da devida 

e célere apreciação e aprovação, em caráter de URGÊNCIA, do Projeto de Lei ora 

eJ.a..aE~m:!TTTa-nnpooa.An.c.t•a e imprescindibilidade a toda 

~ 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

Prefeito Muni 
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Dispõe sobre medidas emergenciais 
envolvendo servidores públicos, objetivando o 
remanejamento de recurso públicos para 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 e dá 

outras providências 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais decreta a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

Art. 1°. A presente Lei dispõe sopre medidas que poderão ser adotadas pelos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Camaçari, incluindo administração 
direta e indireta, autarquias e empresas públicas e demais órgãos, objetivando o 
remanejamento de recursos para enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido, no âmbito municipal de Camaçari, pelo Decreto Legislativo nº 2044, 
de 1 ° de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, bem assim 
nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, além de dar 
outras providências. 

CAPÍTULO li 
MEDIDAS ENVOLVENDO OS SERVIDORES PÚBLICOS 

Art. 2º. Durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2044, de 1° de abril de 2020, ficam 
autorizadas as medidas envolvendo servidores públicos constantes deste capítulo, 
ficando desde já autorizada a revogação das férias e licenças prêmios concedidas 
com base nesta lei, caso cessada a situação prevista no caput. 

SEÇÃO 1 - FÉRIAS 

Art. 3°. A Administração Pública poderá colocar, compulsoriamente, em gozo de 
férias os seus servidores efetivos e comissionados, observando-se as disposições 
desta seção. 
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§1º. As férias serão comunicadas ao servidor, independentemente de publicação 

no diário oficial, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), 

admitindo-se a comunicação por qualquer meio digital, inclusive e-mail institucional 

ou mensagem eletrônica, sendo que: 

1 - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos ou 

superiores a 90 (noventa) dias; 

11 - poderão ser concedidas de forma antecipada para um único período, ainda que 

o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido; 

Ili - poderá haver antecipação de toçfas as férias já programadas para o período em 

que durar o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1 º. 

§2°. Os servidores que pertençam ao grupo de risco do COVID-19 serão 

priorizados para o gozo de férias, assim como aqueles servidores integrantes de 

seguimentos da administração pública que tenham tido suas atividades paralisadas 

em razão do estado de emergência previsto no art. 1 ° desta lei 

Art. 4°. Para as férias concedidas 'durante o estado de calamidade pública a que 

se refere o art. 1°, a Administração Pública poderá optar por efetuar o pagamento 

do adicional de um terço de férias até 12 (doze) meses após a sua concessão. 

Art. 5°. Na hipótese de exoneração servidor, o Administração Pública pagará, 

juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não 

adimplidos relativos às férias, do mesmo modo que poderá abater das verbas 

rescisórias eventuais valores que tenham sido pagos a maior em razão da 

antecipação de férias. 

SECÃO li - LICENÇA PRÊMIO 

Art. 6°. A Administração Pública poderá colocar, compulsoriamente, em gozo de 

licença prêmio os seus servidores efetivos, observando-se as disposições desta 

seção. 

§1º. A concessão da licença premio será comunicada ao servidor 

independentemente de publicação no diário oficial, com antecedência mínima d~ 

~8h (~uarenta e oito horas), admitindo-se a comunicação por qualquer meio digital, 

inclusive e-mail institucional ou me~sageíl) eletrônica, sendo que: 
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1 - não poderá ser gozada em período inferior a 30 (trinta) dias e superior a 180 

(cento e oitenta) dias; 

li - poderá ser concedida independentemente da instauração do processo de que 

trata o art. 121 da Lei Municipal n. 407/1998; 

Ili - poderá ser concedida de forma antecipada para um único período ainda que o 

período aquisitivo a ela relativo não tenha transcorrido; 

IV - poderá haver antecipação de todas as licenças prêmio já programadas para o 

período em que durar o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1 º, 

mediante simples comunicação por escrito na forma prevista no §1º deste artigo. 

§2°. No prazo de até 60 (sessenta) dias após a revogação do estado de emergência 

de que trata o art. 1º desta lei ou do fim do período aquisitivo a licença prêmio no 

caso em que tenha havido antecipação nos moldes do inciso Ili do §1° deste artigo, 

o órgão de Recursos Humanos deverá instaurar processos para formalizar todas 

as licenças prêmio concedidas com base nesta lei, averiguando se o servidor 

efetivamente faria jus à mesma, procedendo-se, ao final, do processo com a devida 

publicação do ato em diário oficial, caso seja hipótese de efetivo deferimento. 
' ' 

§3°. Na hipótese excepcional de ·ser constatado pelo processo instaurado com base 

no parágrafo anterior que o servidor desfrutou da licença sem ter atendido a algum 

dos seus requisitos, o período desfrutado será abatido da próxima licença prêmio 

adquirida, devendo-se realizar a publicação de tal ato no diário oficial, registrando

se tal informação nos assentos profissionais do servidor. 

§4º. Os servidores que pertençam aà grupo de risco do COVID-19 serão 

priorizados para o gozo de licenças prêmios deferidas com base nesta lei, assim 

como aqueles servidores integrantes de seguimentos da administração pública que 

tenham tido suas atividades paralisadas em razão do estado de emergência 

previsto no art. 1 ° desta lei. 

CAPÍTULO Ili 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das 

dotações do orçamento em vigor, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

proceder às modificações orçamentárias que se fizerem necessárias, inclusive no 

tocante ao Plano Plurianual, à Lei de diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária 

Anual do presente exercício finançeiro, para fins de adequação às disposições 

desta Lei. 
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Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Prefeito Municipal 


