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Diário Oficial
Combater a fome, evitar o desperdício

e atuar na educação alimentar são os princi-
pais objetivos do programa Banco de Alimen-
tos de Camaçari, inaugurado no final da tarde
do dia 14 de setembro, pelo prefeito Luiz Cae-
tano, representantes de entidades sociais, se-
cretários e vereadores.

O projeto recolhe e redistribui à comu-
nidades carentes gêneros alimentícios sem
valor de mercado, mas em excelentes condi-
ções de consumo, a exemplo de pacote de bis-
coito quebrado, enlatados com embalagens
amassadas, frutas e verduras machucadas ou
produtos próximos à data de validade. O banco
pode armazenar mais de 20 toneladas de ali-
mentos e vai beneficiar 20 mil pessoas por mês.

Supermercados, fornecedores, merca-
dinhos e comerciantes da feira estão sendo
convidados a participar. “Já recebemos frutas,
verduras e grãos de alguns feirantes e merca-
dos e repassamos para três entidades da orla”,
conta a coordenadora de Segurança Alimentar
do Município, Lícia Mattos.

Na próxima semana, o Banco de Ali-
mentos vai entregar 250 cestas básicas para
as 30 entidades cadastradas. Para Vilma Al-
meida Santos, 58, moradora do bairro Phoc I, a
implantação do programa ajuda o “povo mais
necessitado”. Ela vive com três familiares e
renda mensal de R$ 400,00.

A vizinha Isabel dos Santos, 33, tam-
bém será beneficiada. Dona de casa, ela vive
com o filho e o marido. “As doações vão ajudar
muito a minha família, principalmente porque vi-
vemos com pouco mais de um salário mínimo e
pagamos aluguel”. As duas moradoras serão
beneficiadas através do Centro Comunitário
Afro Ilê Axé Babaonim, que atende 186 famílias
carentes do Phoc I.

Outra entidade beneficiada é a Associ-
ação Beneficente Cultural e Religiosa do Ter-
reiro de Lembá, no Parque Real Serra Verde.

Camaçari inaugura Banco de Alimentos

Na avaliação do representante da Associação
e delegado do Conselho de Segurança Alimen-
tar das Comunidades Tradicionais, Tata Ricar-
do Tavares, a importância do programa está,
principalmente, em trabalhar o bem nutrir e o
combate à fome.

Na inauguração, o prefeito Caetano
declarou estar feliz por entregar mais um equi-
pamento em benefício da população. Ele ob-
servou que a iniciativa é importante porque tra-
balha a solidariedade e envolve a sociedade
organizada, estimulando a doação e ajudando

a melho-
rar a vida
de quem
mais pre-
cisa. A
ação do
Município
foi elogi-
ada pela coordenadora de Segurança Alimen-
tar da Bahia, Arani Santana, que considerou
Camaçari uma referência no Estado pelos avan-
ços na área social.

O prefeito Luiz Caetano esteve,
na última quarta-feira (12/09), no Tribunal
de Justiça da Bahia (TJ/BA), onde discu-
tiu com o presidente Benito Figueiredo
parceria para melhorar o funcionamento
do Judiciário no Município com a instala-
ção de unidades do Balcão de Justiça e
Cidadania.

Já existe uma parceria na dispo-
nibilização de funcionários desde outu-
bro do ano passado. No entanto, segun-
do o prefeito, a intenção é fazer um acor-
do mais amplo, para aparelhar melhor a
Justiça e elevar a qualidade do atendi-
mento jurídico prestado à população.

Na visita ao Tribunal de Justiça
da Bahia, Luiz Caetano esteve acompa-
nhado do subprocurador do Município,
Jeffiton Ramos.

Parceria para
melhorar o

atendimento jurídico Para regularizar o trânsito e garantir
segurança a motoristas e pedestres, Camaçari
vai ganhar novos semáforos. Ao todo, serão
cinco sinaleiras instaladas nas ruas Costa Pin-
to e Adelina de Sá, no Centro, avenida Rio Ca-
maçari, no bairro dos 46, e em dois pontos da
avenida Jorge Amado.

A Superintendência de Trânsito e Trans-
porte (STT) também está habilitando sensores
eletrônicos (radares) na avenida Jorge Ama-
do, que limita a velocidade em 60 quilômetros
por hora, e fotossensor em frente à Prefeitura,
que flagra motoristas invasores de sinais. 

De forma educativa, os veículos foto-
grafados receberão advertência no prazo de
60 dias. Durante as comemorações da Sema-
na do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, haverá
maior conscientização para as mudanças.

Outro projeto em andamento é a troca
do semáforo da rua da Natividade, no bairro do
Natal, por redutor de velocidade. O semáforo
em frente à rodoviária também será removido,

Novos semáforos e fotossensores
serão instalados na cidade

por conta da não utilização.
A STT estuda a possibilidade de insta-

lar sensores em outras partes da cidade. Cir-
culam por Camaçari cerca de 40 mil veículos/
dia, entre carros passeio, ônibus e caminhões.

A partir de novembro, os motoristas que
excederem a velocidade estabelecida ou avan-
çarem o sinal vermelho estarão sujeitos às pe-
nalidades previstas pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

De acordo com o CTB, quem ultrapas-
sar em até 20% o limite de velocidade recebe
multa de R$127,69 (infração grave) e perde
cinco pontos na Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH). Para aqueles que ultrapassarem em
mais de 20% a multa é de R$ 574,59 (infração
gravíssima) e custa sete pontos na carteira.

O CTB também determina que avançar
o sinal vermelho do semáforo ou o de parada
obrigatória implica em multa de R$ 191,53, com
o registro de sete pontos na CNH. A infração é
considerada gravíssima.
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ASolidariedade é o carro chefe dos equipamentos da

Prefeitura. No destaque, estoque das primeiras doações.
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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO  N° 4499/2007
DE 10 DE SETEMBRO DE 2007

“Regulamenta a Lei nº. 747 de 18 de
agosto de 2006, que disciplina as
emissões sonoras no Município de
Camaçari, fixa seus níveis e horári-
os e cria licença para sua utilização.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na
Lei nº 747, de 18 de agosto de 2006.

D E C R E T A

Art. 1º - A emissão de sons e ruídos decorrentes de qual-
quer atividade desenvolvida no Município obedecerá aos padrões, cri-
térios e diretrizes estabelecidas pela Lei 747/2006 e ao quanto regula-
mentado por este Decreto, sem prejuízo da legislação Federal e Estadu-
al aplicável.

Art. 2º - É proibido perturbar o sossego e o bem estar públi-
co, com sons e ruídos que causem incômodo de qualquer natureza e
que ultrapassem os limites fixados por este Regulamento.

Art. 3º - Para efeito deste Regulamento, aplicam-se as se-
guintes definições:

I – SOM: vibração acústica capaz de provocar sensações
auditivas.

II – RUÍDO: som capaz de causar perturbação ao sossego
público ou efeitos psicológicos e fisiológicos negativos em seres huma-
nos e animais.

III – POLUIÇÃO SONORA: emissão de som ou ruído que seja,
direta ou indiretamente, ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e ao
bem estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas neste
Regulamento.

IV – ZONA SENSÍVEL À RUÍDO OU ZONA DE SILÊNCIO: é
aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que seja assegura-
do em seu âmbito, um silêncio excepcional. Define-se como zona de
silêncio, a faixa determinada por um raio de 200,00 m (duzentos metros)
de distância de hospitais, escolas, creches, bibliotecas públicas, clíni-
cas, sanatórios, postos de saúde ou similares.

V – SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL: qualquer operação
de escavação, construção, demolição, reforma ou alteração substanci-
al de uma edificação, estrutura ou obras e as relacionadas a serviços
públicos tais como energia elétrica, gás, telefone, água, esgoto e siste-
ma viário.

VI – PERÍODO DIURNO: das 08:00 às 18:00.

VII – PERÍODO NOTURNO: das 18:00 às 07:59.

VIII – EQUIPAMENTO GERADOR DE SOM – a totalidade dos
componentes do conjunto emissor de som e ruído, assim compreendido
o veículo e todos os equipamentos nele acoplados.

Art. 4º - Os níveis de sons e ruídos serão medidos por
aparelho Medidor de Nível de Som – decibelímetro – observando-se o
disposto na Norma NBR 10.151 da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, ou das que lhe suceder, utilizando-se sempre a cur-
va de ponderação A do respectivo aparelho.

Art. 5º - Para efeitos deste Regulamento, os níveis máximos
de sons e ruídos emitidos por quaisquer atividades industriais, comerci-
ais, prestação de serviços, religiosos, sociais, recreativas e de carga e
descarga não poderão exceder:

I – 60 dB (sessenta decibéis), no período noturno;

II – 70 dB (setenta decibéis), no período diurno.

§ 1° – Em se tratando de escola, creche, biblioteca pública,
hospital, clínica, sanatório, posto de saúde ou similar, deverão ser aten-
didos os limites máximos de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no
período diurno e, 45 dB (quarenta e cinco decibéis), no período noturno.

§ 2° – Quando os sons e ruídos forem causados por máqui-
nas, motores, compressores ou geradores estacionários, os níveis
máximos serão de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no período diurno
e, 50 dB (cinqüenta decibéis), no período noturno.

§ 3° – A multa prevista para a infração deste artigo será de
300 UFM’s.

Art. 6º – Os sons e ruídos produzidos pelos serviços de
construção civil deverão respeitar os limites máximos de:

I – Atividades não passíveis de confinamento: 90 dB (noven-
ta decibéis), permitido somente de segunda-feira a sexta-feira, no perí-
odo diurno;

II – Atividades passíveis de confinamento:
a) 70 dB (setenta decibéis), no período diurno, de segunda-

feira a sexta-feira;
b) 60 dB (sessenta decibéis), no período noturno, de segun-

da-feira a sexta-feira.

§1° – Sábados, domingos e feriados, em qualquer período,
deverão ser respeitados os limites máximos de 60 dB (sessenta deci-
béis), no período diurno e 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no perío-
do noturno.

§2° – Quando, pela natureza da atividade desenvolvida e
considerada sua localização, a emissão de sons e ruídos estiver fora
dos limites estabelecidos neste artigo, dependerá de autorização espe-
cial de utilização sonora do órgão responsável pela fiscalização da
política ambiental, na qual serão discriminados os horários e tipos de
serviços que poderão ser executados.

§ 3° – A multa prevista para a infração deste artigo será de
300 UFM’s.

Art. 7º - As emissões de sons e ruídos terão seus níveis
medidos a 2,00 m (dois metros) de qualquer das divisas do imóvel onde
se localiza a fonte emissora, devendo o aparelho estar guarnecido com
tela de vento.

§ 1° - Quando a fiscalização efetuar a medição dos níveis de
sons e ruídos no interior do imóvel reclamante, ela deverá ocorrer no
recinto receptor por ele indicado como de maior incômodo, estando o
aparelho afastado, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) das paredes e
das aberturas do ambiente, que deverão estar abertas.

§ 2° - Os níveis máximos de sons e ruídos medidos em
ambientes internos serão de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis), no
período noturno e 60 dB (sessenta decibéis), no período diurno.

§3° - Quando se tratar de zona de silêncio, o nível máximo
de sons e ruídos em ambientes internos será de 45 dB (quarenta e
cinco decibéis), em qualquer período.

§4° - Os níveis máximos de sons e ruídos, de que tratam os
parágrafos do art. 5º e os sons e ruídos tratados no art. 6º, todos deste
regulamento, serão medidos a partir dos limites do imóvel onde se en-
contra a fonte emissora ou no ponto de maior nível de intensidade no
recinto receptor.
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Art. 8º - As atividades potencialmente causadoras de polui-
ção sonora dependerão de prévia autorização do órgão municipal res-
ponsável pela fiscalização da política ambiental, mediante licença ambi-
ental, para obtenção dos alvarás de construção, localização, funciona-
mento e outros expedidos pelo poder público local para atividades per-
manentes ou eventuais.

§ 1° – São atividades potencialmente causadoras de polui-
ção sonora as que utilizam instrumentos mecânicos ou eletroacústicos
de propagação de som ou ruído, ou equipamentos que emitam sons e
ruídos contínuos ou intermitentes.

§ 2° - Os estabelecimentos que já obtiveram licenciamento e
alvará de funcionamento, anteriormente a este Regulamento, e que são
potenciais poluidores sonoros, deverão obter o licenciamento ambien-
tal, com de adequação às normas deste Regulamento.

§ 3° – Ficam excetuados das exigências deste artigo as
empresas e estabelecimentos situados no Pólo Petroquímico, Pólo Plás-
tico e nas zonas exclusivamente industriais.

Art. 9º - Qualquer estabelecimento ou atividade que utilize
sonorização com emissão de som ou ruído acima de 70 dB (setenta
decibéis), deverá obter licença do órgão ambiental para seu funciona-
mento, que poderá exigir o revestimento acústico adequado, se for o
caso.

Parágrafo Único – Nos casos em que não exigir o revesti-
mento acústico adequado, o órgão municipal fiscalizador deverá esta-
belecer, na licença, as condições, critérios e horários para funciona-
mento do estabelecimento.

Art. 10º - Não será expedido Alvará de Funcionamento,
qualquer que seja a atividade, sem a prévia vistoria no estabelecimento
pelo órgão municipal responsável pela fiscalização da política de meio
ambiente, para que se verifique a adequação para emissão de sons
provenientes de quaisquer fontes, limitando a passagem sonora para o
exterior.

Parágrafo Único – Os estabelecimentos vistoriados e des-
necessário pela obviedade considerados adequados receberão licen-
ça ambiental de utilização sonora.

Art. 11 - A autorização de utilização sonora, que consiste
em Alvará de Utilização Sonora, Licença Ambiental de Utilização Sonora
e Licença Ambiental Especial de Utilização Sonora, será emitida pelo
órgão responsável pela fiscalização da política de meio ambiente e terá
validade de 01 (um) ano, podendo ser renovada se atendidos os requi-
sitos legais.

Parágrafo Único – No caso da Licença Ambiental Especial
de Utilização Sonora, a validade da autorização estará condicionada ao
evento ou à atividade específica para a qual foi solicitada e não poderá
exceder o prazo estipulado no caput deste artigo.

Art. 12 - Os proprietários de equipamentos de som, que
utilizam equipamentos sonoros em eventos tradicionais, tais como car-
naval, festas juninas, festas de largo, eventos religiosos e similares,
estarão obrigados a requerer Licença Ambiental Especial de Utilização
Sonora ao órgão responsável pela fiscalização da política ambiental,
quanto aos níveis máximos de emissão sonora em valores diferencia-
dos ao disposto no art. 5° deste Regulamento, os quais serão utilizados,
exclusivamente, nos referidos eventos.

§ 1° - O horário máximo de realização das atividades que
utilizem equipamento sonoro, com seus respectivos parâmetros de
emissão sonora, fica estipulado até às 02:00h, sendo obrigada a auto-
rização prévia do órgão responsável pela fiscalização da política ambi-
ental, nos casos em que refizer necessário ultrapassar o limite do horá-
rio fixado.

§ 2° – No licenciamento deverão ser estabelecidas as con-
dições, critérios, e horários para a realização de tais atividades.

§ 3° – A multa prevista para a infração do disposto neste
artigo será de 300 UFM’s.

Art. 13 – Depende de prévia Licença Ambiental Especial de
Utilização Sonora do órgão responsável pela fiscalização da política de

meio ambiente a utilização das áreas dos parques e praças municipais,
com uso de equipamentos sonoros, fogos de artifício ou outros meios
que possam causar poluição sonora, independente de outras licenças
exigíveis.

§ 1° – No licenciamento deverão ser estabelecidas as con-
dições, critérios, e horários para a realização de tais atividades.

§ 2° – O horário máximo de realização das atividades que
utilizam equipamento sonoro, com seus respectivos parâmetros de
emissão sonora, ficará estipulado até às 02:00 h, sendo obrigada a
autorização prévia do órgão responsável pela política ambiental nos
casos em que for necessário ultrapassar o limite do horário fixado.

§ 3° - A multa prevista para a infração do disposto neste
artigo será de 300 UFM’s.

Art. 14 – As empresas de distribuição de gás, que utilize
equipamentos sonoros nos veículos destinados ao transporte do pro-
duto, deverá se adequar a este Regulamento e requerer o competente
Alvará de Utilização Sonora ao órgão responsável pela fiscalização da
política ambiental, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da
data de publicação deste Decreto.

Art. 15 – O Alvará de Utilização Sonora, a Licença Ambien-
tal Especial de Utilização Sonora e a Licença Ambiental de Utilização
Sonora, serão requeridos ao órgão municipal responsável pela fiscali-
zação da política de meio ambiente, juntando-se a seguinte documenta-
ção:

I – Requerimento que conste com clareza:

a) nome, endereço e qualificação do requerente e sua assi-
natura;

b) localização do empreendimento ou evento onde é ou
será exercida a atividade de emissão sonora;

c) listagem dos equipamentos ou aparelhos que são fontes
geradoras de sons e ruídos;

II – Certidão negativa de débitos municipais;

III – Alvará de localização e funcionamento, quando for o
caso;

IV – Inscrição no Cadastro Geral de Atividades do Município,
nos casos de prestação de serviços de publicidade e divulgação, a
título oneroso ou gratuito, por qualquer meio de emissão de som e ruído;

V – Nos casos de prestação de serviços de publicidade e
divulgação, a título oneroso ou gratuito, por qualquer meio de emissão
de som e ruído, comprovação expedida pelo órgão competente das
adequações dos veículos automotores às exigências legais;

Parágrafo Único – Os templos religiosos estão dispensados
de apresentar o documento indicado no inciso II deste regulamento.

Art. 16 – A autorização de utilização sonora será expedida
pelo órgão responsável pela fiscalização da política ambiental, após
vistoria do local onde a atividade é ou será exercida e, constatação de
que o ambiente, onde haverá emissão de sons e ruídos, possui condi-
cionamento acústico adequado, quando for o caso, no sentido de pre-
servar os limites estabelecidos, verificado mediante medições efetua-
das nos termos deste Regulamento.

Art. 17 – A Licença Ambiental Especial de Utilização Sonora
será expedida para cada evento ou atividade determinada, na qual
ficarão estabelecidos os critérios, condições e horários de emissão de
som e ruído.

Art. 18 – Os estabelecimentos, onde são exercidas ativida-
des de que tratam os artigos 5° e 6° deste Regulamento, terão o prazo
máximo de 90 (noventa) dias, para se adequarem ao disposto neste
Regulamento, contados da data de sua publicação, e solicitarem o Al-
vará de Utilização Sonora e a Licença Ambiental de Utilização Sonora,
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conforme o caso.

Art. 19 – O requerimento para a licença ambiental especial
de utilização sonora deverá ser dirigido ao órgão responsável pela
fiscalização da política ambiental, no prazo mínimo de 10 (dez) dias
anterior à data de realização do evento.

Art. 20 – Não serão permitidos sons provocados por cria-
ção, tratamento, alojamento e comércio de animais que causem incômo-
dos para a vizinhança, salvo quando em zoológicos, parques e circos.

§ 1°  – Os estabelecimentos comerciais e de serviços que
se destinam à criação, ao tratamento, alojamento e comércio de ani-
mais, deverão observar o estabelecido neste Regulamento e requerer a
competente licença ambiental de utilização sonora.

Parágrafo Segundo – A multa prevista para a infração do
disposto neste artigo será de 300 UFM’s.

Art. 21 – A autorização para utilização sonora será repre-
sentada por:

I – Alvará de Utilização Sonora:
a) nos casos em que a emissão de som e ruído consista em

atividade precípua do estabelecimento ou do negócio;

b) nos casos em que a emissão de som e ruído destine-se à
atividade de publicidade e divulgação por meio de equipamentos sono-
ros instalados em veículos.

c) nos casos em que este Regulamento o exigir.

II – Licença Ambiental de Utilização Sonora:

a) nos casos de estabelecimentos ou atividades que sejam
potenciais poluidores sonoros;

b) nos casos em que este Regulamento a exigir.

III - Licença Ambiental Especial de Utilização Sonora:
a) nos casos de utilização de equipamento sonoro em even-

tos tradicionais, populares, religiosos, cívicos e similares;

b) nos casos de circos,parques, exposições e similares;

c) nos casos em que este Regulamento a exigir.

Art. 22 – São proibidos sons e ruídos, independente de
medições de qualquer natureza, gerados por pregões, anúncios ou
propagandas de caráter comercial em logradouro público, ou para ele
dirigido, produzidos por aparelhos de som ou instrumentos de qualquer
natureza, instalados em estabelecimentos ou em veículos automotores.

§ 1° - A multa prevista para infração do disposto no caput
deste artigo será de 600 (seiscentas) UFM’s, além da apreensão do
equipamento gerador do som pela fiscalização.

§ 2° - Será tolerada a emissão de sons e ruídos de sons
provocados por alto-falantes, fonógrafos e outros aparelhos usados
em convocação popular de utilidade pública, limitando seu funciona-
mento ao período compreendido entre as 8:00h e 18:00h, desde que
respeitados os níveis máximos de sons e ruídos estabelecidos por este
Regulamento.

Art. 23 – Ficam excluídos da proibição de que trata o caput
do art. 22, os veículos de qualquer natureza, devidamente autorizados
pelo órgão responsável pela fiscalização da política ambiental, median-
te alvará ou licença, conforme o caso, destinados exclusivamente à
divulgação de anúncios publicitários, devendo observar, sem prejuízo
do estabelecido neste Regulamento, o seguinte:

I – Interromper a emissão de sons e ruídos quando o veículo
estiver parado;

II – Reduzir o nível de som e ruído para 50 dB (cinqüenta
decibéis) quando parados em sinais de trânsito;

III – Interromper a emissão de sons e ruídos ao transitar nas
zonas de silêncio, respeitados os limites do raio de 200,00m (duzentos
metros), anteriores e posteriores da referida zona;

IV – Respeitar o limite de 100,00m (cem metros), anteriores
e posteriores, de outro veículo emissor de som e ruído;

V – Trafegar, no centro do Município, exclusivamente no
roteiro estabelecido no Anexo II deste Regulamento;

VI – Interromper a emissão de som e ruído quando transitar
na Avenida Getúlio Vargas, na Rua Duque de Caxias e na Rua Adelina
de Sá.

Parágrafo Único - A multa prevista para infração do disposto
neste artigo será de 600 (seiscentas) UFM’s, além da apreensão do
equipamento gerador do som pela fiscalização.

Art. 24 – Não estarão sujeitas às proibições referidas neste
Regulamento os sons produzidos pelas seguintes fontes:

I – Aparelhos sonoros de qualquer natureza, fixos ou mó-
veis, usados durante o período eleitoral, devidamente atendida a legis-
lação própria e os parâmetros deste regulamento, devendo, no caso
dos móveis, deverão estar devidamente cadastrados no órgão respon-
sável pela fiscalização da política ambiental.

 II – Sirenes ou aparelhos de viaturas quando em serviço de
socorro ou de policiamento;

III – Detonação de explosivos empregados no arrebenta-
mento de pedreiras ou rochas ou em demolições, desde que em horário
e com carga previamente autorizada pelo órgão competente.

IV – Sinos de templos religiosos, desde que sirvam, exclusi-
vamente, para indicar as horas ou anunciar a realização de atos ou
cultos ecumênicos ;

V – Bandas de músicas e assemelhadas, desde que em
procissões, cortejos ou desfiles públicos, no horário compreendido entre
8:00 e 20:00 horas.

Parágrafo Único – No caso do inciso I deste artigo, o Poder
Público editará, até 30 de dezembro de 2007, regulamento específico.

Art. 25 – Verificada a infração de qualquer dispositivo esta-
belecido neste Regulamento, o órgão responsável pela fiscalização
política ambiental, independente de outras sanções cabíveis, aplicará
as penalidades seguintes:

a) notificação;
b) auto de infração;
c) embargo do uso da fonte de som;
d) apreensão da fonte de som;
e) embargo do estabelecimento;
f) interdição do estabelecimento;
g) cassação da autorização de utilização sonora;
h) cassação do alvará de localização e funcionamento;

Art. 26. – A notificação será expedida quando constatada
qualquer irregularidade na emissão de som e ruído, podendo constar no
documento o prazo para que a mesma seja sanada.

Art. 27 – O auto de infração, uma vez julgado procedente,
garantirá a emissão de multa proporcional à natureza da infração em
conformidade com a Tabela Única – ANEXO I, deste regulamento.

§ 1°- A quitação da multa não exime o infrator de cumprir o
que lhe for determinado pelo Poder Público, visando sanar a irregulari-
dade detectada pela fiscalização.

§ 2°  - Infrações cometidas por trios elétricos e assemelha-
dos, em eventos devidamente autorizados, serão apenados com multas
de 1.500 (mil e quinhentos) UFM’s por decibel que ultrapassar o nível
máximo permitido no acordo a que se refere a este Regulamento.
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Art. 28 – O embargo do uso da fonte de som será aplicado
na reincidência da infração.

Art. 29 – A apreensão do equipamento gerador de som e o
embargo do estabelecimento serão aplicados no descumprimento do
embargo do uso da fonte de som.

Parágrafo Único - O infrator que tiver seu equipamento ge-
rador de som apreendido pela fiscalização terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para efetivando o pagamento de 5 ( cinco) UFM’s por
dia de apreensão, solicitar a sua devolução junto ao órgão competente,
findo o qual o bem será encaminhado para leilão.

Art. 30 - A interdição do estabelecimento será aplicada no
descumprimento do embargo do estabelecimento.

Art. 31 - A cassação de Alvará de Autorização para Utiliza-
ção Sonora ocorrerá na desobediência da interdição do estabelecimen-
to.

Art. 32 – A cassação do Alvará de Localização e Funciona-
mento ocorrerá no prosseguimento da infração.

Art. 33 - Nos casos de infração a qualquer dispositivo pre-
visto neste Regulamento as penalidades de que trata o artigo anterior
poderão ser aplicadas individual ou cumulativamente.

Parágrafo Único – A reincidência de infração será punida
com a multa em dobro prevista para a infração, independente de outras
medidas prevista na Lei.

Art. 34. - Por descumprimento ao disposto neste Regula-
mento, a responsabilidade pelas infrações será:

a) pessoal do infrator;

b) da empresa, quando a infração for provocada por pes-
soa na condição de mandatário, preposto ou empregado;

c) dos pais, tutores ou curadores, quando cometidos por
seus filhos menores, tutelados ou curatelados, respectivamente;

d) dos proprietários de animais e dos estabelecimentos de
criação, tratamento, alojamento e comércio de animais.

Art. 35 – Na aplicação das normas estabelecidas por este
Regulamento, compete à SEPLAN – Secretaria do Planejamento e do
Meio Ambiente:

I – Estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e
exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição so-
nora;

II – Aplicar as sanções previstas na legislação vigente;

III – Organizar programas de educação e conscientização.

Art. 36. – Sempre que julgar necessário e para cumprimento
deste Regulamento, a autoridade competente solicitará auxilio de força
policial.

Art. 37 - As multas estipuladas em UFIR’s, na Lei 747/2006,
foram, por este regulamento, convertidas em Unidade Fiscal do Municí-
pio  - UFM, conforme Lei Municipal n° 695/2005.

Art. 38 - Este Decreto entrará em vigor em 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Art. 39 – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 10 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ANEXO I

ANEXO II

Descrição dos 02 (dois) roteiros de circulação dos veículos
de som na área central de Camaçari.

ROTEIRO 1:

Em roteiro segue pela Av. Jorge Amado, seguindo em dire-
ção ao Centro Administrativo, convergindo à esquerda logo após pas-
sar pelo Fórum. Em frente ao acesso ao Centro Administrativo se fará
uma conversão á direita, acessando a Rua Francisco Drumond, pas-
sando pelo cruzamento desta  com a Av. Comercial, em direção ao
cruzamento com Eixo Urbano Central (parte superior), virando á es-
querda nesse ponto, indo em, direção ao semáforo existente  no cruza-
mento com a Rua do Alecrim. No semáforo fará uma conversão á direta,
passando por sobre a ferrovia, e virando logo após novamente á direi-
ta, acessando a parte inferior do Eixo Urbano (parte inferior), em dire-
ção a Praça Desembargador Montenegro. Na praça entrará à esquerda,
na Rua Costa Pinto, seguindo em frente, passando pelo Shopping Rivi-
era, em direção à Praça Abrantes. Em seguindo, contornará a Praça
indo para a Rua Duque de Caixas, até chegar ao cruzamento desta com
a Rua da Bandeira, aonde fará uma conversão à direita, entrando na
referida rua. Percorrerá essa via até chegar ao cruzamento dela com
Av. Rio Camaçari, nas imediações da Praça dos 46. Fará o contorno na
referida Praça, para retornar ao Eixo Urbano Central (parte inferior), até
ao semáforo existente no cruzamento com a Rua Alecrim, virando à
direita, cruzando a ferrovia, seguindo em direção a Av. Comercial. Na
Av. Comercial irá convergir à direita, entrando na Rua Dois de Maio
saindo na Av. do Contorno, percorrendo a mesma, passando pelo pré-
dio da Câmara de Vereadores (frente e fundo). Após esse local seguirá
em direção a Av. Jorge Amado, sentido HGC, convergindo à direita.

ROTEIRO 2:

Esse roteiro segue pela Av. Jorge Amado, em direção ao
Centro Administrativo. Após passar pelo Fórum, entrará à direita, aces-
sando a Rua da Rodoviária, até o cruzamento desta com a Av. Comerci-
al. Fará uma conversão à esquerda, entrada na Av. Comercial. Após o
supermercado entrará à direita na Rua Cristóvão Colombo, a fim de se
dirigir à Rua da Natividade. Seguirá para a parte interior da mesma via,
virando à esquerda, até o cruzamento com a Rua Parque Central Aces-
sará a essa via, seguindo em direção ao cruzamento com a Av. dos
Tupinambás (Vaca Mecânica). Irá virar à direita, entrando na Av. dos
Tupinambás sentido ao cruzamento dela com a Av. Concêntrica. Nessa
interseção irá contornar a  rotatória ali existente, seguindo para o cru-
zamento com a Av. Dr. Manoel Mercês. Nesse ponto irá convergir à
esquerda, sentido Praça Abrantes. Logo após acessar as imediações
da Praça entrará à direita, adentrando a Av. 28 de Setembro. Seguirá
por ela até o cruz amento com a Av. Concêntrica, aonde irá virar à
esquerda. Após acessar a Av. Concêntrica seguirá em direção ao cru-
zamento desta com a Av. Rio Camaçari. Nesse ponto irá fazer uma nova
conversão à esquerda para entrar na Av. Rio Camaçari, sentido Praça
dos 46. Fará o contorno na Praça, para se dirigir ao Eixo Urbano Central
(parte inferior), até o cruzamento desta via com a Rua do Alecrim,
virando à direita, cruzando a ferrovia. Na Rua do Alecrim irá seguir até
Casa do Trabalho, aonde entrará à esquerda, na Rua do Migrante, em
direção a Francisco Drumond. Nesse cruzamento irá convergir à direi-
ta, seguindo em frente em seguida, passando pelo cruzamento com a
Av. Comercial, sentido Centro Administrativo, aonde virará à direita no
semáforo, acessando a Av. do Contorno Percorrerá toda essa via,
passando pela Câmara dos Vereadores (frente e fundo), seguindo para
a Av. Jorge Amado na pista sentido HGC.

TABELA ÚNICA DE MULTAS 
 

DB ACIMA DO PERMITIDO 
 

MULTA UFM 
0,1 a 5 300 

5,1 a 10 360 
10,1 a 15 470 
15,1 a 20 660 
20,1 a 25 990 
25,1 a 30 2.000 
30,1 a 35 4.000 
35.1 a 40 8.000 
40,1 a 45 16.000 

Acima de 45 50.000 
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DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal, e pela Lei Orgânica do Município, com fundamento
no disposto na Lei nº 407/98 – Estatuto dos Servidores Públicos do
Município e,

 Considerando as informações constantes no Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº 25386/2005, que apurou abandono de serviço,

Resolve:

 Demitir a servidora REGINA CELESTE MENDES BLOISI, cadastro
nº 5665-5, ocupante do cargo de Professora IV, lotada na Secretaria da
Educação – SEDUC, nos termos do art. 156, II, Parágrafo único, da Lei
Municipal n° 407/98 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
partir 06 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE
AGOSTO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar nomeado JOSÉ HILTON ALVES DOS SANTOS, para o
cargo de Secretário Executivo II, Símbolo GAS-IV, da estrutura da Se-
cretaria de Assistência Social - SEAS, a partir de 01 de setembro de
2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as
informações constantes do processo administrativo nº 15200/2007, no
qual analisa o pedido de exoneração do servidor;

Resolve:

Exonerar a pedido, VALDIR DOS SANTOS MIRANDA, cadastro nº
7742-9, do cargo de Professor, símbolo VI, da estrutura da Secretaria
da Educação - SEDUC, a partir de 17 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar exonerado JÚLIO CÉSAR ANDRADE SANTANA, ca-
dastro n° 0736-1, do Cargo de Assistente de Secretário, Símbolo GES I-
B, da estrutura da Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio Ambi-
ente - SEPLAN, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar exonerado BRENO FIGUEIREDO DA CRUZ, cadastro n°

037349-5, do Cargo de Secretário Executivo III, Símbolo GAS - V, da
estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, a partir de 01 de
setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar exonerado LUIZ PAULO FERREIRA, cadastro n° 037344-
5, do Cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria de
Serviços Públicos - SESP, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar exonerada LÍLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO, cadas-
tro n° 8615-7, do Cargo de Confiança de Vice-Diretora de Unidade
Escolar III – FCE VI-B, da Escola Professora Marcelina Bispo da Silva,
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de
setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar nomeado CARLOS ROBERTO DE SALES, cadastro n°
8456-9, para o cargo de Gerente, Símbolo GES-IV, do Núcleo de Apoio
Administrativo, da estrutura da Secretaria do Turismo - SETUR, a partir
de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e, considerando
a necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de
10 de outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de
Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

DESIGNAR

A Senhora GEORGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA COSTA, Ca-
dastro 7619-6, para exercer o Cargo de Confiança de Vice-Diretora de
Unidade Escolar, FCE IV-A, da Escola Cosme de Farias, lotada na Se-
cretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e, considerando
a necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de
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Secretaria da Administração

PORTARIA Nº. 063/2007
DE 10 DE SETEMBRO DE 2007

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE:

PRORROGAR por 60 (sessenta) dias a portaria n° 049/2007,

10 de outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de
Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

DESIGNAR

A Senhora LÍLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO, Cadastro 8615-7,
para exercer o Cargo de Confiança de Diretora de Unidade Escolar III -
FCE III-B, da Escola Professora Marcelina Bispo da Silva, lotada na
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e, considerando a
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10
de outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de
Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

DESIGNAR

A Senhora LINDARCIR DE SOUZA, Cadastro 8098-3, para exercer
o Cargo de Confiança de Vice-Diretora de Unidade Escolar II - FCE V-B,
da Escola Conceição de Maria, lotada na Secretaria da Educação -
SEDUC, a partir de 03 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município e, considerando a
necessidade de atendimento ao disposto na Lei Municipal n° 696 de 10
de outubro de 2005, que altera a Lei 404/98 que trata do Plano de
Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público, resolve:

DESIGNAR

A Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA GAMA, Ca-
dastro 1891-1, para exercer o Cargo de Confiança de Vice-Diretora de
Unidade Escolar III - FCE VI-B, do CSTC – Centro Social de Trabalho e
Cidadania, lotada na Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de
setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14
DE SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar nomeada MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA,
 cadastro n° 6665-8 para o cargo de Secretária Executiva III, Símbolo
GAS-V, da estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, a partir
de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar nomeada ARIANA GONÇALVES GUERRA LIMA, para o
cargo de Gerente, Símbolo GES-IV, da Gerência de Benefícios Sociais,
da estrutura da Secretaria de Assistência Social - SEAS, a partir de 01
de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as
informações constantes do processo administrativo nº 17228/2007, no
qual analisa o pedido de exoneração do servidor;

Resolve:

Exonerar a pedido, VALTER ALVES PEREIRA , cadastro nº 9451-8,
do cargo de Professor IV, da estrutura da Secretaria da Educação -
SEDUC, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as
informações constantes do processo administrativo nº 16077/2007, no
qual analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, GREICE FAVILA DE FIGUEREDO CARVALHAL,
cadastro nº 7823-9, do cargo de Professora IV, da estrutura da Secre-
taria da Educação - SEDUC, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2007.

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as
informações constantes do processo administrativo nº 16100/2007, no
qual analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, LUCIANA RODRIGUEZ DE ARAÚJO SANTOS ,
cadastro nº 8639-1, do cargo de Professora I, da estrutura da Secreta-
ria da Educação - SEDUC, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE
SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Secretaria da Fazenda

PORTARIA Nº 17/2007
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, especialmente na forma da Lei
392, de 22 de Dezembro de 1997, e em atendimento ao disposto no
processo administrativo n.º 08051, de 22 de agosto de 2002.

RESOLVE

Art. 1º Declarar reconhecida a imunidade tributária relativa
aos impostos da competência municipal, na forma do art. 150, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, em favor do UOSC – UNIÃO
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DE CAMAÇARI , inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n.º 01.852.737/0001-03.

Parágrafo único. A Portaria será revogado, a qualquer tem-
po, caso não permaneçam satisfeitas as condições exigidas para con-
cessão da imunidade, sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do
tributo a contar da ocorrência do fato que motivou, sem prejuízo das
penalidades previstas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 13 de Setem-
bro de 2007.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário

S
EP

LA
M Secretaria do Planejamento,

Urbanismo, Meio Ambiente e
do Desenvolvimento da Gestão

PORTARIA Nº. 08/2007
DE 11  DE SETEMBRO DE 2007

Dispõe sobre Aprovação de desmembramento de Lote, me-
dindo 748,00m², situado em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município,
em dois novos lotes com áreas de 374,00m²  cada, na forma indicada.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o
quanto consta no processo administrativo n° 12429/2007 e demais dis-
posições de Direito pertinentes.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO
DE LICENÇA PREMIO

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  CINARA MARIA DE ASSIS MOSQUERA RODRIGUES
CADASTRO: 7577-2
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 06/05/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ANGELICA DOS SANTOS DAMIÃO
CADASTRO: 2635-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  RAIMUNDA MARIA DE JESUS FERREIRA
CADASTRO: 6690-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  JOSÉ SANTOS MACEDO
CADASTRO: 1617-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  JOSÉ MACHADO DA SILVA
CADASTRO: 7469-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ANIBAL MOUTINHO DA COSTA
CADASTRO: 1806-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO
CADASTRO: 7978-0
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1999 a 16/05/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ELIOMAR SIMÕES DO NASCIMENTO
CADASTRO: 7625-5
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 21/05/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS
CADASTRO: 7956-2
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1999 a 30/07/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  JOANICE GOUVEIA SANTOS
CADASTRO: 8001-0
PERIODO AQUISITIVO: 01/08/1999 a 15/09/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIENI ALMEIDA DE OLIVEIRA
CADASTRO: 3783-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  RUTE DA SILVA SANTOS
CADASTRO: 8110-7
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/2000 a 10/05/2005
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  RITA DE CASSIA ALVES SANTOS
CADASTRO: 1933-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 18/06/2000
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  CLAUDINEIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA

CADASTRO: 7604-1
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 11/06/2004
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  CONCEIÇÃO DA SILVA PIRES
CADASTRO: 1474-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 10/06/1995
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA DO CARMO DA SILVA
CADASTRO: 3827-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ESTELITA LAZARO NEPOMUCENO DA SILVA
CADASTRO: 3760-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro a  30/dezembro/2007

datada de 24 de maio de 2007, que apura os fatos que envolvem a
servidora JOSILENE SILVA DE LIRA, com data retroativa de 24/07/07.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO DE 2007.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Termo de Autorização de Uso de um imóvel pertencente ao
Município de Camaçari, que celebram o Município e a Associação Social
e Cultural dos Carroceiros do Estado da Bahia, com finalidade específi-
ca de construção da Sede da Associação, na forma da Lei Municipal n°
338 de dezembro de 1995.

O presente Termo tem como escopo precípuo a AUTORIZA-
ÇÃO DE USO de um imóvel abaixo descrito de Propriedade do Município,
tendo em vista o quanto consta no processo administrativo n° 22731/
2004, estando tudo em conformidade com a Lei municipal n° 338 de
dezoito de dezembro de 1995 e o Código de Urbanismo e Obras do
Município, Lei nº 339 de vinte e seis de dezembro de 1995, regendo-se
pelas cláusulas seguintes:

 (Das Partes)
MUNICÍPIO – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, ins-

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de lote, medindo
748,00m², situado em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município, em
dois novos lotes com áreas de 374,00m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de proprie-
dade da Srª. JANETE DE ALMEIDA LYRA, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Oficio da Comarca de
Camaçari – Bahia, sob matrícula de n° 6924, R-12, em 16 de outubro de
2001.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

ÁREA 01 - TOTAL

A área 01 em questão de formato regular; adquirida em con-
domínio, situada em Jauá, Distrito de Abrantes, mede:

· De frente para a Rua Porto Seguro 22,22m;
· Pelo lado direito, confronta-se com o Sr. Francisco Assis

dos Santos, medindo 33,66m;
· Pelo lado esquerdo, tem como confrontante a própria pro-

prietária, a Srª. Janete de Almeida Lyra, medindo 33,66m;
· Pelo fundo, limita-se com a Srª. Maria Pureza, medindo

22,22m;
· Totalizando uma área de 748,00m².

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e
caracterizadas:

ÁREA 02

· De frente para a Rua Porto Seguro 11,11m;
· Pelo fundo, confronta-se com a Srª. Maria Pureza, com

dimensão de 11,11m;
· Pelo lado esquerdo, limita-se com a própria proprietária, a

Srª. Janete de Almeida Lyra, medindo 33,66m;
· Pelo lado direito, limita-se com a área 03; resultante do

desmembramento, medindo 33,66m;
· Totalizando uma área de 374,00m².

ÁREA 03

· De frente para a Rua Porto Seguro 11,11m;
· Pelo fundo, confronta-se com a Srª. Maria Pureza, medindo

11,11m;
· Pelo lado esquerdo, confronta-se com a área 02; resultan-

te do desmembramento, medindo 33,66m;
· Pelo lado direito, confronta-se com o Sr. Francisco Assis

dos Santos, medindo 33,66m;
· Totalizando uma área de 374,00m².

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBA-
NISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE
CAMAÇARI, EM 11 DE SETEMBRO DE 2007.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo,

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

crito no CNPJ/MF sob o n° 14.109.723/0001-80, neste ato representado
pelo Secretário do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente, autorizado
pelo inciso IV, art. 1°, do Decreto Municipal n° 4365/2007, o Sr. ROQUE
JOSÉ COIMBRA WERLANG, brasileiro, economista, inscrito no CPF sob
n° 465899960-91, e RG n°4049972534, residente e domiciliado à Aveni-
da Priscila Dutra, n.° 938, Casa 05, Residencial Vila Verde, Lauro de
Freitas - Ba.

AUTORIZADO(A) – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL
DOS CARROCEIROS DO ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF, sob
o nº 07.759.453/0001-45, estabelecida na Rua Pajuçara, 18 – Verde
Horizonte – Camaçari – BA., neste ato representado pelo Presidente da
Associação SR. EDVALDO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, porta-
dor da cédula de identidade nº 02802702-75 SSP/BA. e CPF nº
227.715.065-72.

 (Do Objeto)
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como

escopo precípuo a AUTORIZAÇÃO DE USO de um imóvel medindo apro-
ximadamente 240m², (duzentos e quarenta metros quadrados), de pro-
priedade do Município, com o seguinte descritivo: Partindo do Ponto Um
(P-1), situado na intersecção do prolongamento do bordo esquerdo da
Rua Pernambuco com o bordo direito da Rua Ponta Verde e seguindo
por esse bordo, na direção e sentido da Rua dos Rios, a uma distância
de doze metros ( 12 m), está o Ponto Dois (P-2); desse ponto, ortogonal-
mente à direção anterior e paralelamente à direção da Rua dos Rios, a
uma distância de vinte metros ( 20m), está o ponto Três (P-3); desse
ponto, ortogonalmente à direção anterior e no sentido de afastamento
da Rua dos Rios, a uma distância de doze metros ( 12m), está o Ponto
Quatro (P-4); desse ponto e na direção e sentido da Rua Ponta Verde, a
uma distância de Vinte metros (20m), está o Ponto Um (P-1), inicial desta
descrição, de propriedade do Município, estando em conformidade com
o Código de Urbanismo e Obras do Município, Lei nº 339 de 26.12.1995.

(Da Autorização de Uso)
CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO permite ao AUTORI-

ZADO o uso do imóvel acima referido para a finalidade específica de
construção da Sede da Associação Social e Cultural dos Carroceiros
do Estado da Bahia, na forma da Lei Municipal n° 338 de dezoito de
dezembro de 1995.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente termo não é válido como
Alvará de Construção, devendo qualquer construção, ampliação ou
reforma na área, ser submetida à análise e licença da SEPLAN, median-
te autorização para construção, sendo o projeto desenvolvido de acor-
do com a legislação vigente.

(Do Prazo)
CLÁUSULA TERCEIRA – A presente Autorização de Uso é

outorgada pelo prazo determinado de 05 (cinco) anos.

(Das Obrigações)
CLÁUSULA QUARTA – A partir da assinatura do presente

Termo, o Autorizado fica obrigado a:

a) utilizar o imóvel para fins específicos descritos na Cláu-
sula segunda;

b) não transferir o imóvel sem o devido consentimento do
Município;

c) responsabilizar-se pelos encargos civis, administrativos
e tributários que incidiam ou venham a incidir sobre o imóvel autorizado.

(Das Condições Gerais)
CLÁUSULA QUINTA – A presente Autorização de Uso po-

derá ser revogada a qualquer tempo, a critério exclusivo da Administra-
ção.

CLÁUSULA SEXTA – É vedado o fracionamento do imóvel
objeto desta Autorização, devendo o Autorizado no uso, observar to-
das as normas urbanísticas pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ficam fazendo parte deste Termo
todas as normas municipais referentes à Autorização de Uso, cujas
disposições valerão por qualquer hipótese nele não prevista.

E por estarem assim ajustadas assinam o presente Termo
em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas
também signatárias. Camaçari, 30 de Agosto de 2007.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo,

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

EDVALDO CORREIA DOS SANTOS
Presidente da Associação Social e Cultural dos

Carroceiros do Estado da Bahia
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HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições,
homologa o Pregão Presencial n.º 051/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO, que
tem como objeto a aquisição de materiais esportivos para serem utilizados
pelo corpo discente das unidades escolares do ensino fundamental da
Rede Pública Municipal de Camaçari, às empresas abaixo relacionadas,
com os respectivos valores. Data da Homologação: 04/09/2007. LUIZ
CARLOS CAETANO.

LOTE EMPRESA         VALOR GLOBAL (R$)
   1 COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA. 76.540,00
   2 DRAFF COMERCIAL DE MOVEIS ESCOLAR LTDA. 10.990,00
   3 DRAFF COMERCIAL DE MOVEIS ESCOLAR LTDA. 25.795,00
   4 JULIANA LEITE GAMA. 52.080,00

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições,
homologa o Pregão Presencial n.º. 093/2007 – COMPEL, que tem como
objeto a aquisição de materiais de atletismo. Lotes 01 e 02 à 2002
DISTRIBUIDORA  E COMERCIO LTDA - ME. Valor Total de R$ 4.662,74
(quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro
centavos). Data da Homologação: 03/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições,
homologa o Convite n.º 020/2007 – COMPEL, que tem como objeto a
Instalação de Forros de PVC e Persianas à empresa RENE NONATO DE
OLIVEIRA . Valor Total de R$ 74.586,00 (setenta e quatro mil quinhentos
e oitenta e seis reais). Data da Homologação: 03/07/2007. LUIZ CARLOS
CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribuições,
homologa o Pregão Presencial n.º 054/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO, que
tem como objeto a elaboração de registro de preços visando aquisição
de mobiliários para serem utilizados nas unidades escolares do Município
de Camaçari, incluindo transporte, destinados à Secretaria Municipal de
Educação, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e
necessidades da Administração Pública Municipal, às empresas abaixo
relacionadas, com os respectivos valores. Data da Homologação: 12/
09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CANCELAMENTO DE DISPENSA

Termo de Dispensa n.º  151/2007 – Processo n.º 0942/2007. Contratado:
Arquimedia Orrico. Objeto: Aquisição de 02 (duas) placas com estrutura
em aluminio, lona impressa por rocesso digital, medindo 4,00x1,00  e um
vidro de inauguração nas medidas 0,60X 0,40-10mm, prolongadores em
aço inox e imagem impressa por processo digital UV, para serem utilizados
pela  Secretaria de Ação Social. Valor global: R$  2.180,00 (dois mil,
cento e oitenta reais).  Publicado no Diário Oficial do Município  n.º : 212/
2207.

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação n. º 083/2007 – Processo n.º 1054/2007.
CONTRATADO: Carlos Alberto Nascimento de Souza. Objeto:
Contratação de Artistas e Bandas: Dinho Lopes, Nadja Meireles,
Neide Bassan, Zé Galera, Jane Som, Jorge Cabaleira e Tempero
Baiano, através de seu representante exclusivo a empresa
Carlos Alberto Nascimento de Souza, para apresentações de
shows musicais nos eventos em comemoração ao Dia dos
Pais, realizado em diversas associações de localidades do
município. Valor global:   R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais ). Fundamentada no Art. 25, inciso III  da Lei Federal n.º 8.666/
93. Data da homologação: 08/08/07.

Inexigibilidade de Licitação n. º 100/2007 – Processo n.º 1309/2007.
CONTRATADO: INAP INSTITUTO DE NEUROLINGUISTICA APLICADA.
Objeto: Inscrições dos funcionários , paulo César Gomes da
Silva , Paulo Marcelo paes C. Dantas de Góes, Thelma Calasans
Pinheiro, Juvaneide Leite Duarte, Alberto Luiz Vasconcelos
Vidal, para o V Congresso Latino-Americano de PNL, nom
período de 05 a 09 de setembro de 2007 no Bahia Othon Palace
Hotel em Salvador -BA . Valor global R$ 4.750,00 (quatro mil

Licitações

S
EA

S

Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº. 06/2007
DE 05 DE SETEMBRO DE 2007

Aprova com ressalva o Plano de Ação da Assistência
Social de 2007.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso
de suas atribuições legais, conforme deliberação da plenária
em reunião ordinária, realizada no dia 24 de julho de 2007

RESOLVE:

Art. 1º. - Aprovar com ressalva o Plano de Ação da
Assistência Social de 2007.

Art. 2º. – A decisão de aprovar com ressalva, se jus-
tifica pela permanência de duas secretarias na gestão da as-
sistência social que contraria o art. 5º da LOAS. Além de que,
apesar da Camaçari estar na Gestão Plena de Assistência Soci-
al ainda não efetivou ações de alta complexidade.

Art. 3º. – Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Hosana Alves da Rocha
Presidenta do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 05/2007
DE 05 DE SETEMBRO DE 2007

Aprova com ressalva o Demonstrativo Sintético Anu-
al de Execução Físico-financeiro SUAS/2006.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso
de suas atribuições legais, conforme deliberação da plenária
em reunião ordinária, realizada no dia 24 de julho de 2007

RESOLVE:

Art. 1º. - Aprovar com ressalva o Demonstrativo Sin-
tético Anual de Execução Físico-financeiro SUAS/2006.

Art. 2º. – A aprovação com ressalva se justifica pelo modelo
de gestão adotado no município que ainda contraria o art. 5º. da LOAS,
no que se refere ao comando único, isso porque a operacionalização
das ações está a cargo de duas secretarias: Secretaria de Assistência
Social e Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais. Além
de que, foi comprovado um saldo significativo na conta do FMAS, a
saber: R$ 535.183,96, sendo o maior percentual R$ 169.699,02 do PSE
MC Erradicação do Trabalho Infantil, devido ao não cumprimento das
metas estabelecidas para o município. O CMAS reconhece os entraves
burocráticos que dificultam a execução financeira dos recursos fede-
rais e destacando o co-gerenciamento do programa PETI, entre Estado
e Município, que inviabilizou a inclusão de novas crianças no programa.
Diante da situação, o CMAS sugere que o processo de execução finan-
ceira seja aperfeiçoado de forma a torná-lo mais ágil e eficiente, o que
envolve outros órgãos municipais além da Secretaria como, a Controla-
doria e a Procuradoria. Na oportunidade gostaríamos de chamar a aten-
ção para a não obrigatoriedade dos municípios declararem o orçamento
previsto para a assistência social e o montante dos recursos a ser
alocados no FMAS, solicitando apenas os recursos destinados ao co-
financiamento dos programas federais, pois em Camaçari o gestor apre-
senta no Demonstrativo o montante de R$ 335.547,74 de recursos pró-
prios alocados no FMAS e gastou mais R$ 4.283.939,56, com benefíci-
os eventuais que não foram alocados. Esse valor foi apresentado ao
CMAS no Relatório de Gestão 2006. Mais uma vez, parabenizamos o
MDS pela democratização e transparência no processo de Gestão da
Assistência Social.

Art. 3º. – Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Hosana Alves da Rocha
Presidenta do CMAS
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e Persianas. Valor global de R$ 74.586,00 (setenta e quatro mil quinhentos
e oitenta e seis reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2044,
6051, 2004, 2015; Elemento de despesa: 33.90.39; Fonte: 00 e 02. Data
da assinatura: 03/07/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 138/2007.
FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2007- COSEL – SAÚDE.
OBJETO: Registro de Preços de Medicamentos. Valor global de
R$ 23.267,58 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais
e cinqüenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060, 6066 e 2059. Fonte: 02; Elemento de despesa: 33.90.30
Data da assinatura: 03/09/2007. EFIGÊNCIA DE FÁTIMA CARDOSO –
SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Extrato de Termo Aditivo de Contratos

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Forne-
cimento n° 011/2007: Contratante: Município de Camaçari - através
da Secretaria de Saúde : Contratado: Empresa Divimed Comercio de
Produtos Hospitalares  Ltda ; Objeto: alterar o item 3.1 da clausula
Terceira do instrumento original; Preço: Fica acrescido, através do
presente termo o valor de R$ 1.950,00 (hum mil e novecentos e cin-
qüenta reais) correspondendo a 0,46%, do total previsto no termo origi-
nal, tendo em vista o acréscimo  previsto no presente termo aditivo os
quantitativos previstos no anexo I – planilhas de registro de preço,
anexada ao termo original;  Assinatura: 08/08/07: Carlos Alberto Trin-
dade  -Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras e
Serviços de Engenharia n° 277/2007: Contratante: Município de
Camaçari: Contratado: Empresa LN Construtora  Ltda. ; Objeto: alte-
rar o caput da clausula Terceira do instrumento original; Supressão de
Valor; Em razão de realinhamento das casas decimais, dos preços
previstos nas planilhas de orçamento, anexas ao contrato original, fica
suprimido o valor de R$ 52,96 (cinqüenta e dois reais e noventa e seis
centavos) ao valor global previsto no Contrato; Valor Global: Tendo em
vista a supressão de valor prevista  na Clausula Segunda, do presente
termo, o valor global estipulado para o referido instrumento é de R$
2.421.072,45 (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setenta e
dois reais e quarenta e cinco centavos);  Assinatura: 29/06/07: Luiz
Carlos Caetano  -Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 0520/2006: Con-
tratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Microplast –
Construções e Empreendimentos  Ltda. ; Objeto: alterar a clausula
Terceira do instrumento original;  Preço: Fica acrescido, através do
presente termo o valor de R$ 32.120,00 (trinta e dois mil, cento e vinte
reais);  Assinatura: 01/08/07: Luiz Carlos Caetano  -Município.

Segundo Termo Adiitivo ao Contrato nº 335/2005: Con-
tratante: Município de Camaçari - Contratado: Fundação Plitécnica da
Bahia; Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original; Prazo:
06 (seis) meses; Preço: Por se tratar de prorrogação de prazo e existir
saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajus-
tado será de R$639.850,00 (seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e
cinquenta reais); Assinatura: 11/06/07; Luiz Carlos Caetano - Municí-
pio.

Contratos

setecentos e cinqüenta reais). Fundamentada no Art. 25, inciso II
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 31/08/07.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N,º 023/2007 – SAÚDE

A SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público,
para conhecimento dos interessados, que na sala 07 da Casa do Trabalho,
situada à  Rua do Mirante s/nº - Camaçari – Bahia, realizará o Pregão
Presencial SESAU nº 023/2007, que tem como objeto a Aquisição de
Impressos Gráficos, com recebimento das propostas às 08:30 horas do
dia 05/10/2007. Cópia do Edital e seus anexos à disposição no site
www.compras.camacari.com.br.
Informações pelo telefone (0**71) 3621-6655. CAMAÇARI, 12/09/2007.
MIRIAM ALVES DOS SANTOS – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 025/2007 – SESAU

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento dos
interessados, que em 09/10/2007, às 14:00 h, na sala de reuniões da
Comissão Setorial  Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situado
na Av. Francisco Drumond  s/nº, Térreo do prédio vermelho do Centro
Administrativo de Camaçari, realizará o Pregão Presencial nº 025/2007,
que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços de Acesso à Internet e Comunicação de Dados
em Tecnologia Móvel em 20 (vinte) EAS – Estabelecimentos Assistenciais
em Saúde.  Cópias do Edital e seus anexos à disposição no site
www.compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71)
3621-6655. CAMAÇARI, 13/09/2007. Miriam Alves dos Santos -
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2007

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará o seguinte Pregão:
Nº 114/2007. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, não perecíveis,
destinados ao preparo da merenda dos adolescentes do Programa
Agente Jovem.. Abertura: 02/10/2007 às 09;00: h. Luciana de Araújo
Silva -Pregoeira;
Abertura na Sala de Compras e Licitações, situado na Rua Francisco
Drummond, s/n, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, BA. Cópias
dos editais encontram-se à disposição dos interessados no portal
www.compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71)3621-
6713/6880.Gilberto Ribeiro Barreto -Presidente COMPEL. Camaçari - 13/
09/2007.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 026/2007 – SESAU

A SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, torna público,
para conhecimento dos interessados, que em 10/10/2007, às 14:00h,
na sala de reuniões da Comissão Setorial Permanente de Licitação –
COSEL - SESAU, situado na Av. Francisco Drumond s/nº, Térreo do
prédio vermelho do Centro Administrativo de Camaçari, realizará o
Pregão Presencial nº 026/2007, que tem como objeto a Contratação
de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para
Fornecimento de Lanches, Coffee Breaks e Material de Apoio.
Cópias do Edital e seus anexos à disposição no site
www.compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone (0**71)
3621-6655. CAMAÇARI, 13/09/2007. MARIA IVONETE GOMES SILVA -
Pregoeira.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 448/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 083/2007/2007.
CONTRATADO: Carlos Alberto Nascimento de Souza. OBJETO:
Contratação de Artistas e Bandas: Dinho Lopes, Nadja Meireles,
Neide Bassan, Zé Galera, Jane Som, Jorge Cabaleira e Tempero
Baiano, através de seu representante exclusivo a empresa
Carlos Alberto Nascimento de Souza, para apresentações de
shows musicais nos eventos em comemoração ao Dia dos
Pais, realizado em diversas associações de localidades do
município. Valor global:   R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos
reais ).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento de
Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 08/08/2007. LUIZ
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº0377/2007. CONTRATADO: RENE NONATO DE OLIVEIRA.
LICITAÇÃO: CONVITE 002/2007. OBJETO: Instalação de Forros de PVC

NOTIFICAÇÃO CADFOR

À MCM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Assunto: Pedido de Inscrição no CAFDOR – Diligência

Pela presente, fica esta empresa notificada a regularizar
pendências na documentação apresentada em 29/08/07, protocola-
da através do número 1282/2007, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Para maiores informações sobre as irregularidades no processo
contatar a Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação
de Fornecedores – COPEC, na Coordenadoria de Materiais e Patri-
mônio / SECAD, das 08 às 14h. Alertamos que o não atendimento da
presente notificação no prazo estabelecido implicará no indeferi-
mento do pedido e descarte da documentação. Camaçari, 12 de
setembro de 2007.

Diversos
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Camaçari inaugurou no dia 13 de se-
tembro o primeiro serviço de saúde mental do
Município. O Centro de Atenção Psicossocial
(Caps) da Orla, em Buris de Abrantes, vai aco-
lher pessoas maiores de 16 anos, em sofri-
mento mental severo, grave ou persistente, que
nunca foram internadas ou que foram submeti-
das a longas e repetidas internações psiquiá-
tricas, residentes de Abrantes até Itacimirim.

A equipe já cadastrou 60 pessoas para
atendimento. A inauguração contou com a pre-
sença do prefeito Luiz Caetano, vereadores,
secretários, profissionais da área de saúde e
a comunidade. O centro funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.

Com uma proposta inovadora, o Caps
vai oferecer acolhimento, visitas domiciliares,
oficinas, grupos terapêuticos, ações junto à
família e à comunidade, além do atendimento
em parceria com equipes de Saúde da Família,
unidades básicas, pronto atendimentos e Samu.

A proposta é estimular a integração so-
cial-familiar e buscar a autonomia dos pacien-
tes. Composta por uma equipe de artista plásti-
co, artesões, assistentes sociais, auxiliar de

farmácia, cozinheira, enfermeira, farmacêuti-
ca, médico homeopata, nutricionista, vigilantes,
profissionais de higienização, psicólogos, psi-
copedagoga, psiquiatra, técnicos administrati-
vos e de enfermagem mais terapeuta corporal
e ocupacional, o centro propõe um novo modo
de assistência aos portadores de sofrimento
mental.

“A assistência prestada antes era ex-
cludente. Hoje, a gente sai daqueles hospitais
psiquiátricos com formato de manicômios e ofe-
recemos um serviço diferenciado”, explica Cé-
lia Baqueiro, coordenadora de Saúde Mental
da Secretaria de Saúde (Sesau).

Para o prefeito Luiz Caetano, “o Caps,
antes de tudo, resgata a cidadania das pesso-
as, que ao longo do tempo foram esquecidas
da assistência à saúde”. A secretária da Saú-
de, Efigênia Cardoso, destacou que Camaçari,
como todo o país, passa por uma reforma psi-
quiátrica que não prevê apenas mudança no
atendimento, mas principalmente na concep-
ção de que louco tem de ser excluído. A previ-
são é de que o Caps da sede seja inaugurado
ainda este ano.

Camaçari inaugura na Orla
o primeiro Caps do Município 

Dia 12 de setembro, representantes de
diversos segmentos sociais participaram da úl-
tima audiência pública para discutir o Plano Di-
retor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de
Camaçari. O evento foi realizado na Escola Mu-
nicipal Lídia Coelho Pinto, em Arembepe, pela
Câmara de Vereadores, que deve votar a ma-
téria nos próximos 20 dias.    

O PDDU, segunda lei mais importante
do Município, depois da Lei Orgânica, foi elabo-
rado por técnicos da Prefeitura, através da Se-
cretaria do Planejamento (Seplam), consulto-
res da Fundação da Escola de Administração
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e co-
munidade.

Em 114 páginas, o documento estabe-
lece as exigências da ordenação do Município,
compatibilizando crescimento econômico e equi-
dade social. Ele atende as determinações do

Audiência do PDDU lota escola da orla
Estatuto das Cidades (Lei 10.257), de 10 de
julho de 2001, que prevê, inclusive, a participa-
ção da sociedade civil nas discussões refe-
rentes às demandas de Camaçari. 

Foram 30 reuniões com associações
de bairros e Grupo de Trabalho e Acompanha-
mento do Plano Diretor (GTA), mais seis audi-
ências públicas - três na sede e duas na orla.
Participaram da última audiência, técnicos da
Secretaria de Planejamento, entidades sociais,
comunidade, vereadores, representantes do
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Co-
fic) e consultores da Ufba.

“O encontro em Arembepe foi bastante
positivo, com ampla participação da comunida-
de e representantes de diversos setores eco-
nômicos do Município”, diz o técnico adminis-
trativo da Seplan, Valdívio Pinto de Sá.

A marca da cultura africana encan-
tou jovens, adultos e idosos durante as
apresentações da 1ª Mostra Cultural do
Projeto Matrizes Africanas da Escola Es-
pecial de Camaçari. O evento aconteceu
dia 13 setembro, na sede do Centro de Con-
vivência dos Idosos – Conviver.

Aberta ao som do hinos Nacional e
da África, a mostra reuniu apresentações
de culinária, artesanato, pintura, canto,
dança e capoeira típicas da cultura afro-
brasileira. Após os hinos, houve a apre-
sentação musical do grupo Kianga (luz do
sol, em Banto), formado por alunos da Es-
cola Especial.

Na seqüência, uma aluna portado-
ra de Síndrome de Down fez uma perfor-
mance de dança afro. As mostras de ca-
poeira e samba de roda encerraram as
apresentações da manhã, assistidas por
cerca de 400 pessoas entre estudantes,
idosos e alunos do Centro de Apoio e Edu-
cação Inclusiva.

Na parte da tarde, a equipe da Es-
cola Especial apresentou, ao grupo ves-
pertino do Conviver, o vídeo filmado duran-
te a manhã. “Gostei muito. As apresenta-
ções foram muito bonitas, espero que vol-
tem a se apresentar aqui no Conviver”,
explicou Antonio Raimundo Lago, 63 anos.

“Ficamos até com saudade, não é
mesmo?”, observou a colega Maria Anto-
nia dos Santos, 60 anos, que também saiu
satisfeita do evento. A mostra é resultado
de um trabalho desenvolvido com os alu-
nos desde 2006, através de atividades in-
terdisciplinares como a prática de capoei-
ra, visitas a acervos culturais e áreas re-
manescentes de quilombo.

A Escola Especial de Camaçari, que
funciona nas instalações do Caic (Centro
de Atenção Integral à Criança), atende 63
pessoas de 6 a 60 anos, portadoras de
transtorno mental e problema auditivo. Na
escola, os alunos desenvolvem atividades
de educação física – com ênfase em ca-
poeira, arte e educação, reciclagem e in-
formática. Dez dos beneficiados pela insti-
tuição estão inseridos na escola regular.

Alunos especiais
resgatam cultura

afro-brasileira
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O Caps tem o objetivo de resgatar a cidadania daqueles esquecidos pela assistência à saúde


