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O Centro Federal de Educação Tec-
nológica (Cefet) de Camaçari oferecerá aos 
estudantes novas oportunidades, através de 
cursos técnicos, de qualificação e treinamento 
profissional. A opinião do aluno Clóvis Carvalho, 
17, define bem o que a unidade, inaugurada no 
dia 03/10, representa para o Município. 

Morador de Parafuso, o jovem, que já se 
inscreveu para concorrer a uma vaga no curso 
de Tecnologia da Informação, afirma que o centro 
possibilita maior acesso ao ensino público. “O 
Cefet é um grande avanço para a cidade, que é 
industrial e não oferecia cursos de qualidade na 
área de tecnologia”. 

Para a também estudante Elize Barbosa, 
19, a unidade representa progresso educacional e 
social. “Muitos jovens deixam de cursar o ensino 
superior ou técnico porque não têm condições 
de pagar. Mas agora, podemos sonhar. O Cefet 
valoriza o morador de Camaçari”. 

Considerado uma das instituições de 
ensino mais importantes e tradicionais do Bra-
sil, o Centro Federal de Educação Tecnológica 
abrirá, inicialmente, 200 vagas para formação 
profissional, 40 para tecnologia da informação, 40 
para eletrônica e 120 para técnico subseqüente, 
que está com inscrições abertas até o dia 07 de 
outubro. Nos cursos de formação, estão instala-
ções elétrica residencial e predial, informática, 
comandos elétricos industriais, desenho técnico 
e projetos elétricos. 

O secretário de Educação do Estado, 
Adeum Sauer, disse que, com a iniciativa, Cama-
çari melhora a qualidade de vida, gera emprego e 
fortalece a economia. “O Cefet é a oportunidade 
que a juventude tem de se qualificar e entrar no 
mercado de trabalho”. Satisfeito, o prefeito Luiz 
Caetano lembrou que o centro inaugura uma 

Cefet  marca  nova  fase  na  educação  de  Camaçari

nova fase no Município, sendo o primeiro passo 
para instalação da Cidade Técnica Universitária 
(CTU). 

A unidade funcionará, inicialmente, no 
antigo Laboratório Técnico Automotivo (LTA). 
A previsão é de que até julho do próximo ano 
a estrutura seja transferida para a CTU, a ser 
implantada no Espaço Alpha, próximo ao Hos-
pital Geral. 

Além do prefeito e do secretário de 
Educação do Estado, marcaram presença na 
cerimônia o secretário de Educação do Municí-
pio, Valter Lima, a vice-prefeita, Tereza Giffoni, o 
reitor da Uneb, Lourisvaldo Valentim, a diretora 
geral do Cefet, Aurina Oliveira, o diretor regional 
do Senai, Gustavo Leal Filho, o diretor de Cefet 
de Camaçari, Afonso José Filho, vereadores e 
secretários.

O en-
genheiro civil e 
de segurança 
Everaldo José 
Siqueira (foto), 
assumiu  d ia 
03/10 a Secre-
taria de Sane-
amento de Ca-
maçari. A posse 
fo i  presidida 
pelo prefeito 
Luiz Caetano, 
que destacou 
as qualidades 
técnicas de Everaldo. A solenidade, no ga-
binete do prefeito, contou com a presença 
de vereadores, secretários e do deputado 
Ferreira Ottomar (PMDB). 

Segundo o prefeito, a experiência 
de Everaldo Siqueira será fundamental para 
gerenciar o Plano Diretor de Saneamento do 
Município, responsável pela implantação do 
sistema esgotamento sanitário e a ampliação 
da rede de abastecimento de água. 

Everaldo Siqueira assume
Secretaria de Saneamento

Mais de 400 pessoas lotaram o teatro da 
Cidade do Saber Professor Raymundo Pinheiro, 
durante a abertura do IV Fórum Intermunicipal 
de Teatro Amador, dia 04/10. Ao final da sole-
nidade, o público foi animado pelo espetáculo 
Cenas de Sangue no Bar, do Grupo de Teatro 
Amador de Camaçari (TAC) e Bando de Padim 
Vô, que festejou o evento ao som de muito xote, 
baião e forró. 

Até  o dia 07 de outubro, participantes do 
fórum e a comunidade poderão participar de 10 
oficinas, plenárias, trabalhos de grupo, eleição da 
nova diretoria da Rede do Movimento de Teatro 
Amador (RMTA) e assistir 13 espetáculos. Sete 
se apresentam como convidados e seis concor-
rem ao Prêmio Anual de Teatro Amador Lázaro 
Ramos. Camaçari estará representada pelas 
peças Kairós Corpo Alma Espírito, da companhia 
Ca&Ba, e Os três piratas, da Por um Triz. Às 21h 
do último dia, serão premiados os três melhores 
espetáculos e os vencedores do título de melhor 
ator, atriz e diretor. 

O prêmio foi instituído pela RTMA para 
garantir a auto-estima dos grupos do Estado. A 
proposta é ampliar o período de temporada dos 
espetáculos amadores, que em média duram 3 
apresentações. Para concorrer, cada um deve 
ter no mínimo seis.   

Somente no primeiro dia, o Fórum Inter-
municipal conseguiu reunir 350 artistas de 20 
municípios, como São Sebastião do Passé, Feira 

de Santana, Salvador, Madre de Deus, Pojuca, 
Mata de São João e Candeias. 

O Secretário da Cultura (Secult), Ivanildo 
Antônio, afirmou que o fórum é uma contribuição 
para o teatro amador no município. “Através do 
evento, a Prefeitura mostra que esses artistas 
não estão sozinhos. Se hoje alguns grupos irão 
concorrer a prêmios, é porque o poder público 
também apóia o trabalho”. 

A dona de casa Dinalva Santos Pereira reve-
zava o bebê de colo com a irmã para não ter de 
voltar para casa antes de terminar o espetáculo. 
“Estou ansiosa para prestigiar a programação do 
fórum e estarei aqui até domingo, em todas as 
atividades que puder.

Presentes ao evento a vice-prefeita, Tereza 
Ginffoni, Secretário Ivanildo Antônio, Prefeita de 
São Sebastião do Passé, Tânia Portugal, Presi-
dente da RTMA, Cátia Garcez, e a representante 
da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Fun-
ceb), Beth Ponte.

TEATRO AMADOR
 O Teatro Amador de Camaçari (TAC) co-

memorou, no último mês de setembro, 33 anos 
de fundação. 

Em mais de três décadas de carreira foram 
acumulados 10 prêmios estaduais. A última parti-
cipação do grupo foi no Festival de Teatro de Rua, 
realizado em Paraty (RJ), em junho deste ano. O 
TAC atuou como convidado com o espetáculo A 
feira de Camaçari.

Fórum Intermunicipal de 
Teatro movimenta Camaçari

FO
TO

: N
E

LI
N

H
O

 O
LI

V
E

IR
A

No Cefet o jovem se prepara para o mercado de trabalho
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 820/2007
DE  01 DE OUTUBRO DE 2007

Dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição de Concursos Públicos.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a câmara de Vereadores aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o doador de sangue isento do pagamento de taxas de inscrição a concursos públicos realizados pelo Município de Camaçari.

Art. 2º - Considera-se para enquadramento ao beneficio previsto por esta Lei somente a doação de sangue promovida a órgão oficial, ou a 
entidade credenciada pelo Município.

Art. 3° - Os órgãos Municipais que irão realizar concurso deverão insertar em seus editais o benefício da isenção e as  regras para sua ob-
tenção.

Art. 4° - A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade 
coletora, que deverá ser juntado no ato de inscrição.

Parágrafo  Único  - O documento previsto por este artigo deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as doações, não 
podendo ser inferior a 02 (duas) doações no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias. 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

LEI N° 821/2007
DE  01 DE OUTUBRO DE 2007

“Institui o dia do Pastor no município de Camaçari”.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica instituído no Município de Camaçari, o “Dia do Pastor”, a ser comemorado/celebrado no dia 10 de Junho de cada ano.
                       
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.      

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

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

LEI N° 819/2007
DE  01 DE OUTUBRO DE 2007

Declara de utilidade pública o Centro de Atividades Sócio Educativo Capoeira Engenho.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a câmara de Vereadores aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade  Pública o Centro de Atividades Sócio Educativo Capoeira Engenho sediada na Praça da Matriz s/n° Vila 
de Abrantes.

Art. 2º - O Poder Público Municipal responsabilizar-se-á pela publicidade da presente lei para conhecimento da comunidade local.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito
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DECRETO N.º 4517/2007
DE 03 DE OUTUBRO DE 2007

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação - PBA, dos órgãos e entidades da Administração Municipal, e da outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto na alínea 
IV do art. 100, da Lei Orgânica do Município, no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, e no artigo 3º do Decreto nº 4348 de 05 de janeiro de 
2007,

DECRETA:

Art. 1 º - Fica aprovado o Plano Bimestral de Aplicação – PBA dos órgãos e entidades da Administração Municipal para o 5º bimestre do 
exercício de 2007, na forma estabelecida no Anexo Único, deste Decreto.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2007.

Art. 3 º- Revogam - se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 03 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

DECRETOS

 ANEXO  ÚNICO AO DECRETO Nº 4517/2007 
PLANO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO (PBA) 

5º BIMESTRE -2007 
       
Órgão:  4 - SECRETARIA DE SAÚDE      
Unidade: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro 
Valor Fonte 

Total 

03.04.43 10.303.008.1053 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO   200.000,00 02 200.000,00 

03.04.43 
 

10.301.008.1121 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E REEQUIPAMENTO DE 
UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE   800.000,00 02 800.000,00 

03.04.43 10.302.008.1122 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE E BANCO DE LEITE   100.000,00 02 100.000,00 
03.04.43 10.305.008.1124 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL  7.952.948,36 02 7.952.948,36 
03.04.43 10.122.008.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE  174.249,91 02 174.249,91 
03.04.43 10.305.008.2058 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIDILÂNCIA À SAÚDE  10.000,00 02 10.000,00 
03.04.43 10.302.008.2059 GESTÃO DAS AÇÕES DE URGÊNCIA E EMENRGÊNCIA  10.000,00 02 10.000,00 
03.04.43 10.301.008.2060 GESTÃO DA SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  10.000,00 02 10.000,00 
03.04.43 10.128.008.2061 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  10.000,00 02 10.000,00 
03.04.43 10.131.008.2062 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE  100.000,00 02 100.000,00 
03.04.43 10.301.008.6058 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  600.000,00 02 600.000,00 
03.04.43 10.302.008.6066 GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  1.398.949,88 02 1.398.949,88 
03.04.43 10.301.008.6068 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE SAÚDE  100.000,00 02 100.000,00 

       10.000,00   10.000,00 
TOTAL - 11.476.148,15   11.476.148,15 
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 Órgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA      
Unidade: 05 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro 
Valor Fonte 

Total 

03.05.05 04.129.004.1015 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCALIZADORAS E 
ARRECADADORAS 56.000,00    56.000,00 

03.05.05 04.121.004.1017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 10.000,00    10.000,00 
03.05.05 04.122.022.2007 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEFAZ 21.086,55    21.086,55 
03.05.05 04.123.004.4003 GESTÃO DAS AÇÕES FINANCEIRAS 10.000,00    10.000,00 
03.05.05 04.122.004.4004 GESTÃO DOS CONTRATOS MUNICIPAIS 189.910,45    189.910,45 

TOTAL 286.997,00 -   286.997,00 

 Órgão: 06 - SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS        

Unidade: 06 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro 
Valor Fonte 

Total 

03.06.06 15.452.011.1065 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 199.893,18 645.953,30 22 845.846,48 
03.0.06 04.122.022.2017 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SESP 15.000,00    15.000,00 
03.0.06 04.125.011.2034 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 15.000,00    15.000,00 
03.0.06 15.452.011.6073 GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  250.000,00 22 250.000,00 
03.0.06 04.452.011.6074 GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 320.000,00 4.046,70   324.046,70 
03.0.06 15.452.011.6076 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 3.500.000,00 1.678.965,15 21 5.178.965,15 

TOTAL 4.049.893,18 2.578.965,15   6.628.858,33 

 Órgão:07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA      
Unidade: 07 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro 
Valor Fonte 

Total 

03.07.07 15.451.009.1078 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
MALHA RODOVIÁRIA 1.500.000,00 1.000.000,00 20 2.500.000,00 

03.07.07 15.512.009.1079 DRENAGEM DO LEITO DO RIO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS     - 
03.07.07 15.451.009.1080 REVESTIMENTO DE CANAIS     - 
03.07.07 15.451.009.1081 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS     - 
03.07.07 15.451.009.1083  CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PRAÇAS E PASSEIOS 350.000,00 1.000.000,00 20 1.350.000,00 
03.07.07 15.451.009.1084 AMPLIAÇÃO DA REDE DE MACRO DRENAGEM     - 
03.07.07 15.122.009.1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE 

PRÉDIOS PÚBLICOS 300.000,00    300.000,00 
03.07.07 15.451.009.1087 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAIS 

(UAS) 5.000,00 80.000,00 17 85.000,00 
03.07.07 17.512.009.1088 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO     - 
03.07.07 18.541.009.1089 ARBORIZAÇÃO DE VIAS     - 
03.07.07 15.451.009.1090 IMPLANTAÇÃO DA GRANDE AVENIDA CENTRAL E VIADUTO  380.000,00 17 380.000,00 
03.07.07 18.541.009.1102 ESTUDOS E RECUPERAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS     - 
03.07.07 04.122.022.2018 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA 4.600,00    4.600,00 
03.07.07 15.451.009.2032 COORD, ELAB, AVAL. FÍSICO E FINANC. DE PROJ. URBAN., 

ARQUIT.,DE ENG. E PAIS. DO MUNICÍPIO 400.000,00    400.000,00 
03.07.07 15.451.009.6080 GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA 1.194.444,44 787.470,09 20 1.981.914,53 
03.07.07 17.512.009.6081 MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 420.000,00    420.000,00 
03.07.07 18.541.009.6082 MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES     - 
03.07.07 17.512.009.6083 GESTÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO     - 

TOTAL 4.174.044,44 2.247.470,09   7.421.514,53 
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 Órgão:09 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO       
Unidade:09 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.09.09 04.122.003.1027 Reequipamentodos imoveis pertencentes ao patrimônio Administrativo 50.000,00    50.000,00 
03.09.09 04.122.022.2009 Gestão das Ações Administrativas da SECAD 10.000,00    10.000,00 
03.09.09 04.122.003.2027 Manutenção das Ações Técnicas e Administrativas da Cidade do Saber 

611.111,12    611.111,12 
03.09.09 04.122.003.2028 Promoção de Ações de Tecnologia da Informação 30.000,00    30.000,00 
03.09.09 04.128.003.4009 Ações de Capacitação do Servidor Público 50.000,00    50.000,00 
03.09.09 04.126.003.4012 Gestão das Ações de Modernização Administrativas 30.000,00    30.000,00 

TOTAL 781.111,12 -   781.111,12 

 Órgão: 14 - SECRETARIA DE AÇÃO SOLIDÁRIA      

Unidade: 14 - SEABES - SECRETARIA DE AÇÃO SOLIDÁRIA     
      R$ 1,00  

Programação - Projeto / Atividade                                                                          Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro Valor Fonte Total 

03.14.14 08.122.022.2016 Gestão das Ações Administrativas da SEABES 8.000,00   8.000,00 
03.14.14 08.306.019.6070 Gestão das Ações de Segurança Alim. e Nutricional 324.295,19 113.250,70 16 437.545,89 
03.14.14 08.422.019.6071 Gestão do SOS Cidadão  97.861,79   97.861,79 

    TOTAL 430.156,98 113.250,70   543.407,68 

 Órgão:  19 - SECRETARIA DE FOMENTO À AGRICULTURA E PESCA     
Unidade:  19 - SEAP - SECRETARIA DE FOMENTO À AGRICULTURA E PESCA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 
Outras Fontes 

UO Código Denominação Tesouro 
Valor Fonte 

Total 

03.19.19 22.661.017.1095  IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 19.000,00    19.000,00 
03.19.19 04.122.022.2021 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEAP 8.000,00    8.000,00 
03.19.19 

20.601.017.6089 
GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL 
(MÃO DUPLA) 25.805,00    25.805,00 

3.19.19 20.661.017.6090 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À AGRO-INDÚSTRIA 7.500,00    7.500,00 
3.19.19 20.661.017.6091 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PESCA O.P. 62.845,00    62.845,00 
3.19.19 

20.602.017.6092 
GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL (MÃO 
DUPLA) 7.500,00    7.500,00 

3.19.19 20.601.017.6093 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS 7.500,00    7.500,00 
3.19.19 20.601.017.6094 GESTÃO DAS AÇÕES DE FRUTICULTURA 35.000,00    35.000,00 
3.19.19 20.601.017.6098 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 8.850,00    8.850,00 
03.19.19 20.601.017.6099 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA URBANA 5.000,00    5.000,00 

TOTAL 187.000,00 -   187.000,00 
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DECRETO Nº 4518 /2007
DE 05 DE OUTUBRO DE  2007

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o disposto na Lei n.º 618, de 08 de agosto de 
2003, e no Decreto n.º 4476, de 20 de agosto de 2007, consoante o re-
querido no Processo Administrativo n.º 12769/2006;

DECRETA

Art. 1º - Fica corrigido, no Decreto nº 4476/2007, que concede 
a isenção prevista em Lei à empresa JPNOR ENGENHARIA LTDA., o 
número do contrato de prestação de serviço convolado com a empresa 
BAHIA PULP para n.º 3201-PTB-052, ao invés do n.º CA-3201-PTB-026, 
como grafado anteriormente.

Art. 2º - Para os fins de direito o presente decreto retroage aos 
seus efeitos à data da publicação do Decreto n.º 4476/2007.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE OUTUBRO de 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA 
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº 4519 /2007
DE 05 DE  OUTUBRO DE 2007.

“Disciplina procedimento de migrações 
de créditos tributários e dá outras provi-
dências”.

       O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, em especial, do quanto 
estabelecido no art. 2º, da Lei n.º 392/97, e, 

      considerando que a Administração pode revogar seus pró-
prios atos, desde que eivados de nulidade, sendo o entendimento objeto 
de Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF; e

                considerando que  a justa exação e o respeito ao 
cidadão são princípios basilares da política tributária da Municipalidade.

DECRETA

Art. 1º - Ficam a Coordenação da Administração Tributária 
e a Coordenação Jurídica Fiscal, ligadas hierarquicamente à Secretaria 
da Fazenda e à Procuradoria Geral, respectivamente, através de proces-
so regularmente instruído pelos Órgãos colegiados administrativos de 
julgamento, autorizadas a migrar valores relativos aos tributos, de uma 

inscrição para outra, exclusivamente vinculada ao mesmo fato gerador 
e  idêntico contribuinte, desde que constatada a ocorrência de equívoco 
no lançamento.

Parágrafo Único - o deferimento do pleito, em qualquer hi-
pótese, deverá ser precedido de rigorosa apuração e manifestação das 
Gerências do Cadastro e Arrecadação da Secretaria da Fazenda.

Art. 2º - Os prepostos lotados nos Órgãos executores, de-
vidamente credenciados pelos Coordenadores, em qualquer hipótese, 
deverão anotar, no campo específico do sistema tributário, no mínimo, os 
seguintes dados:

 I – número do processo;
 II – data de protocolo do processo;
 III – número e data da Resolução do Conselho Muni-

cipal de Contribuintes; e
 IV- o nome e o cadastro do servidor que efetuou o 

registro no Sistema. 
 
Art. 3º - Os responsáveis pela execução das tarefas, por 

delegação expressa dos Coordenadores, na hipótese de dúvida sobre 
a execução do julgado, nos próprios autos, poderão formular pleito de 
esclarecimento dirigido ao Conselho Municipal de Contribuintes.

Art. 4º- Fica o Órgão executor, quando se tratar de crédito ins-
crito na Dívida Ativa, no prazo máximo de trinta dias, obrigado a encaminhar 
o processo ao Gabinete do Secretário da Fazenda, de modo a efetuar os 
registros contábeis pertinentes.

Parágrafo Único - Os processos, antes de serem enviados à 
Contabilidade, deverão ser examinados pela Comissão de Avaliação da 
Dívida Ativa.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE OUTUBRO DE 2007.

 
Luiz Carlos Caetano

Prefeito

José Orlando Rocha de Carvalho
Procurador Geral

Paulo Cezar Gomes da Silva
Secretário da Fazenda

DECRETO Nº. 4520 / 2007
DE 05  DE OUTUBRO DE 2007

Convoca a 2ª Conferência Municipal da 
Cultura de Camaçari e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do art. 100, da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada a 2ª Conferência Municipal da Cultura 
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DECRETO Nº  4521 /2007 
DE  05 DE OUTUBRO DE 2007

Altera Regimentos Internos de Órgãos e 
Entidades criadas e/ou alteradas pelas 
Leis nº. 730, de 18 de maio de 2006, nº. 
758, de 19 de outubro de 2006 e nº. 807, 
de 24 de julho de 2007, que modifica a 
Estrutura Organizacional da Adminis-
tração Pública Municipal, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria do 

Governo – SEGOV, que passa a vigorar com nova redação, que com este 
se publica. 

Art. 2º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria da 
Administração - SECAD, que passa a vigorar com nova redação, que com 
este se publica. 

Art. 3º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços - SEINC, que passa a vigorar com nova 
redação, que com este se publica. 

Art. 4º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 
Integração da Orla - SEORLA, que passa a vigorar com nova redação, 
que com este se publica. 

Art. 5º. Fica alterado o Regimento Interno da Controladoria 
Geral do Município - CGM, que passa a vigorar com nova redação, que 
com este se publica. 

Art. 6º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP, que passa a vigorar com nova redação, que 
com este se publica.

Art. 7º. Fica alterado o Regimento Interno da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT, que passa a vigorar com nova 
redação, que com este se publica. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial, as contidas nos 
Decretos nº. 4245/2006, nº. 4368/2007 e nº. 4382/20007. 

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM      31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SECRETARIA DO GOVERNO – SEGOV

de Camaçari, a ser realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2007.

Art. 2º - A 2ª Conferência Municipal da Cultura de Camaçari 
desenvolverá os seus trabalhos a partir do tema “Qual o Lugar da Cultura 
no Município?” .

Art. 3º - A 2ª Conferência Municipal da Cultura de Camaçari 
será presidida pelo Secretario da Cultura do Município de Camaçari, que 
coordenará também a Comissão Organizadora responsável pelo planeja-
mento, execução e demais atribuições a esta conferidas, em consonância 
com o quanto estabelecido no Regulamento das Conferências Estadual 
e Nacional de Cultura.

§1º - As entidades e órgãos públicos que comporão a Comissão 
Organizadora, assim como o grupo de trabalho da 2ª Conferência Municipal 
da Cultura de Camaçari, serão definidos por ato do Secretário da Cultura do 
Município de Camaçari, com a participação de representantes dos diversos 
segmentos, conforme estabelecido no Regulamento das Conferências 
Estadual e Nacional de Cultura.

§2º - Na ausência ou impedimento do Secretario da Cultura do 
Município de Camaçari, o substituirá o Sr. Enoque Manoel Noberto,  repre-
sentando a Secretaria da Cultura do Município de Camaçari - SECULT.

Art. 4º - O Regulamento da 2ª Conferência Municipal da Cultura 
de Camaçari, disporá sobre sua organização e funcionamento, inclusive 
sobre o processo democrático de escolha dos delegados que irão repre-
sentar o Município de Camaçari na Conferência Estadual de Cultura.

Art. 5º - As despesas com a realização da 2ª Conferência Muni-
cipal da Cultura de Camaçari correrão por conta dos recursos orçamentários 
próprios da Secretaria da Cultura do Município de Camaçari – SECULT.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 05  DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO
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Ouvidoria
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de Serviços 

Administrativos -
GERAD

Gerência 
de Serviços 

Gerais - GESEG

Legenda:
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Base Legal:
Lei nº. 730/2006
Lei nº. 807/2007
Decreto n°. 4245/2006
Decreto nº.         /2007

Assessoria
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Executivo -

SEGEX
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Social - CCS
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de Imprensa -

GEIMP

Gerência 
de Publicidade -

GEPUB
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Documentação e 
Atos 

Governamentais 
- CDA

Gerência
de Documentação 
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REGIMENTO INTERNO 
SECRETARIA DO GOVERNO - SEGOV

CAPÍTULO I 
Finalidade e Competência

Art.1°. A Secretaria do Governo - SEGOV, criada pela Lei nº 
730, de 18 de maio de 2006 e alterada pela lei nº. 807, de 24 de julho de 
2007, tem por finalidade assistir e assessorar direto e imediato o Chefe 
do Poder Executivo no desempenho de suas atribuições legais, políticas, 
nas relações institucionais com os poderes constituídos, além de promover 
a publicação de atos oficiais e coordenar os serviços de organização do 
Cerimonial, competindo - lhe:

I. assessorar o Chefe do Poder Executivo na análise política 
da ação governamental;

II. assessorar o Chefe do Poder Executivo nas atividades 
decorrentes do relacionamento político – institucional entre os Poderes 
Executivo e Legislativo;

III. articular-se com o Poder Legislativo Municipal, visando ao 
acompanhamento da tramitação das proposições do Poder Executivo ou 
do seu interesse;

IV. coordenar a representação social e política do Chefe do 
Poder Executivo;

V. coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas 
ao cerimonial do Governo Municipal;

VI. formular e coordenar a Política de Comunicação Social 
do Município,

VII. garantir o controle externo da sociedade na construção 
do orçamento municipal;

VIII. promover a descentralização das discussões do planeja-
mento orçamentário do Município com o cidadão;

IX. promover e desenvolver a formação de lideranças comunitá-
rias, visando à interlocução junto ao poder público municipal nas discussões 
do planejamento orçamentário do Município;

X. promover a publicação de atos oficiais;
XI. exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO II 
Estrutura

Art.2°. A Secretaria do Governo tem a seguinte estrutura:

I. Administração Direta:

a.  Gabinete do Secretário - GAB;
b.  Assessoria Técnica – ASTEC;
c. Coordenadoria Administrativa – CAD:

1. Gerência de Serviços Administrativos - GERAD;
2. Gerência de Serviços Gerais – GESEG.
d.  Coordenadoria de Comunicação Social – CCS;
1. Gerência de Imprensa - GEIMP;
2. Gerência de Publicidade – GEPUB.
e. Coordenadoria de Documentação e Atos Governamentais 

- CDA:
1. Gerência de Exame e Elaboração de Atos – GEATO;
2. Gerência de Documentação - GEDOC.
f.  Coordenadoria de Mobilização para o Orçamento Partici-

pativo - CMO:
g. Secretaria Particular e Cerimonial – SEPAC;
h. Segurança Especial do Executivo – SEGEX;
i. Ouvidoria;

Parágrafo único - A Secretaria do Governo - SEGOV contará 
com assessoramento jurídico da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO III 
Competência das Unidades

Art.3°. Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da Pasta no desempenho de suas atribuições, compete:

I. coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;

III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações do Gabinete 

e as relações públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

VI. processar os despachos e elaborar as sínteses dos assun-
tos a serem submetidos à determinação do Secretário;

VII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Secretaria;

VIII. exercer outras competências correlatas.

Art.4°. À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistemati-
camente o desempenho dos indicadores de resultados da Secretaria e 
implementar ações que viabilizem o processo de modernização adminis-
trativa da SEGOV, em estreita articulação com as unidades centrais dos 
Sistemas Municipais.

Parágrafo único. A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal 
de Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, or-
çamento, acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art.5°. À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e 
patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos – GE-
RAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de 
Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração;

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da Secretaria;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com 

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-
taria;

e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-
tamento do pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
Secretaria;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-
vidores;

h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 
com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 
ao pagamento dos servidores;

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Secretaria.

j. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas altera-
ções, com base em consulta formulada a Coordenadoria Central de Mate-
riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 
relativa a banco de preços e catálogo de especificações de materiais;

k. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da Secretaria;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Secre-
taria, verificando suas condições de uso e conservação, sob a orientação 
da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 
da Secretaria da Administração;
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o. manter o controle da utilização dos bens móveis da Secreta-
ria, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria 
Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;

p. receber as Notas Fiscais referente a serviços executados 
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar e executar as atividades relativas a gerenciamento 
de contratos específicos da sua unidade ; 

r. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a ar-
quivo e guarda de documentos sob a responsabilidade da Secretaria; 

s. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Gerais – GESEG:

a. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e 
manter atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços 
de malote;

b. receber, examinar e registrar documentos encaminhados à 
Secretaria, controlar sua tramitação, enviando-os aos destinatários, bem 
como prestar informações ao público sobre a localização de processos e 
expedientes;

c. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, 
e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;

d. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
e. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
f. cumprir normas e instruções para a administração dos servi-

ços de transporte, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria da Administração; 

g. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manu-
tenção dos veículos da Secretaria, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

h. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único.  A CAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-
se tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do 
Sistema Municipal de Administração, no que concerne às atividades 
de gestão de pessoas, compras, materiais, administração de bens 
patrimoniais, gestão de contratos e serviços e tecnologia e gestão 
da informação.

Art.6°. À Coordenadoria de Comunicação Social - CCS, que 
tem por finalidade formular e coordenar a Política de Comunicação Social 
do Município, desenvolvendo atividades de Jornalismo, Pesquisa, Propa-
ganda e Relações Públicas, compete:

I. através da Gerência de Imprensa - GEIMP:

a. planejar, coordenar e acompanhar, em estreita cooperação 
com órgãos e entidades da administração pública municipal, as atividades 
de comunicação social do Governo;

b. orientar e promover a captação de informações junto às 
Assessorias Técnicas das Administrações Direta e Indireta;

c. promover a divulgação da ação administrativa do Gover-
no; 

d. promover a integração do Município, por meio da interação 
permanente com os veículos de comunicação;

e. editar e distribuir noticiário para jornais impressos, emissoras 
de rádio e de televisão do Município e da capital do Estado; 

f. definir e implantar estratégias para veiculação de campanhas 
jornalísticas de caráter educativo e de utilidade pública em veículos de 
comunicação do Município; 

g. acompanhar e avaliar o noticiário veiculado sobre o Governo, 
na imprensa local e nacional;  orientar, gerir e manter atualizada a produção 
de noticiário para portal do Governo na Internet: 

h. assegurar a contínua prestação de serviços de informações 
e de utilidade pública ao cidadão, em tempo real, visando à transparência 
e publicidade das ações do Governo; 

i. promover a articulação entre os diversos órgãos e entidades 
da administração pública municipal , visando à atualização contínua das 

informações pertinentes às suas áreas de atuação, para divulgação no 
noticiário via Internet; 

j. promover as reformas visando à atualização e modernização 
da linguagem para produção e divulgação de noticiário eletrônico; 

k. exercer outras competências correlatas. 

II. através da Gerência de Publicidade - GEPUB:

a. programar, orientar e executar os serviços de veiculação de 
publicidade e propaganda do Governo;

b. gerenciar e elaborar a veiculação de campanhas aprovadas 
junto às agências de propaganda; 

c. acompanhar, junto às agências de propaganda e órgãos 
municipais, a produção das campanhas aprovadas, garantindo a unidade 
das temáticas básicas, adotadas pela Administração; 

d. planejar e acompanhar a execução orçamentária dos re-
cursos necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área de 
atuação; 

e. proceder a conferência dos processos e preparar expedien-
tes para liquidação e pagamento; 

f. fazer relatório periódico dos recursos aplicados em propa-
ganda da Administração Direta; 

g. analisar, propor e executar planos de mídia para as campa-
nhas publicitárias do Governo Municipal;

h. assegurar a unidade visual e a padronização da linguagem 
relativa a produção de noticiários para divulgação nos portal do Gover-
no; 

i. criar mecanismos de interatividade com o usuário/leitor do 
noticiário do governo no portal da Internet;

j. analisar os planos de mídia apresentados pelas agências, 
inclusive seus custos unitários e finais, propondo modificações sempre que 
houver opção mais conveniente; 

k. manter arquivo dos planos de mídia da Administração Direta 
e da Indireta e proceder à conferência dos processos quando da apresen-
tação do faturamento pelas agências; 

l. emitir relatório de resultados por campanha, enumerando as 
perdas, compensações, alterações de datas e demais aspectos detectados 
no decorrer da veiculação; 

m. fazer conferência dos custos de mídia, apresentados pelas 
agências, junto aos veículos de comunicação;

n. exercer outras competências correlatas. 

Art.7°. À Coordenadoria de Documentação e Atos Governa-
mentais - CDA, que tem por finalidade prestar assistência ao Secretario nas 
atividades decorrentes do relacionamento institucional entre os órgãos da 
administração direta e indireta e, em especial, nos assuntos relacionados 
com a coordenação, integração e divulgação das ações multisetoriais intra-
governo, bem como de promover a publicação de atos oficiais, compete:

I. através da Gerência de Exame e Elaboração de Atos – 
GEATO:

a. proceder a análise de processos e papéis de caráter geral 
submetidos ao Chefe do Poder Executivo, preparando os despachos 
correspondentes;

b. examinar o conteúdo e a forma dos atos administrativos a 
serem submetidos ao Chefe do Poder Executivo, oriundos dos diversos 
setores da administração pública municipal;

c. elaborar atos administrativos, mensagens, decretos, projetos 
de lei e outros atos da competência do Chefe do Poder Executivo, ressal-
vada a competência da Procuradoria Geral do Município

d. proceder estudos e diligências, inclusive requisitando infor-
mações e esclarecimentos sobre atos, processos ou documentos a serem 
submetidos à apreciação e decisão do Secretário; 

e. ordenar o fluxo de informações e expedientes oriundos 
e destinados aos demais órgãos da administração direta e indireta, em 
matérias da competência do Chefe do Poder Executivo;

f. manter atualizado o acervo de informações técnico-jurídicas 
da SEGOV;

g. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Documentação - GEDOC:

a. receber e organizar os documentos produzidos ou recebidos 
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pela Secretaria, mantendo-os no arquivo de documentos da Secretaria;
b. coordenar e controlar o recebimento, registro, arquivamento 

e expedição de documentos;
c. efetuar periodicamente a triagem dos documentos, disponi-

bilizando sua consulta aos usuários;
d. atender às consultas formuladas pelas unidades adminis-

trartivas da Secretaria sobre legislação e regulamentação constantes de 
seu acervo;

e. processar o sistema de arquivo dos documentos oficiais 
da secretaria;

f. manter atualizado o acervo da legislação e da regulamenta-
ção sancionada e expedida pelo Chefe do Poder Executivo;

g. processar tecnicamente a documentação bibliográfica 
existente, disseminar as informações necessárias ao desenvolvimento 
da Secretaria e orientar os usuários quanto à utilização e manuseio das 
fontes de informações;

h. coletar, selecionar, indexar e recuperar toda a legislação 
relativa à Administração Municipal e desenvolver pesquisas na área de 
documentação, visando subsidiar as ações da Secretaria;

i. desenvolver pesquisas na área de documentação, visando 
subsidiar as ações da Secretaria;

j. coordenar e acompanhar, com observância das normas téc-
nicas específicas, as atividades editoriais da Secretaria do Governo, garan-
tindo a racionalização do processo editorial e a normalização da produção 
bibliográfica, responsabilizando-se pela organização das publicações;

k. desenvolver atividades de controle e encaminhamento de 
documentos para publicação nos Diários Oficiais dos Município, do Estado 
e/ou da União, conforme a indicação;

l. gerir o processo de distribuição de Diários Oficiais, no âmbito 
dos órgãos e entidades da administração pública municipal;

m. proceder a divulgação de atos oficiais em Murais, quando 
assim for indicado;

n. fornecer a partir dos dados do sistema de registro, as 
informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais, quando 
solicitadas;

o. exercer outras competências correlatas.

Art.8°. À Coordenadoria de Mobilização para o Orçamento 
Participativo - CMO, que tem por finalidade garantir o controle externo da 
sociedade na construção do orçamento municipal, através da descentra-
lização das discussões do planejamento orçamentário do Município com 
o cidadão, compete:

I. garantir o controle externo da sociedade na construção do 
orçamento municipal;

II. promover a descentralização das discussões do planeja-
mento orçamentário do Município com o cidadão;

III. promover ações que assegurem a ampliação da participação 
popular nas instâncias de representação;

IV.promover e desenvolver a formação de lideranças comunitá-
rias, visando à interlocução junto ao poder público municipal nas discussões 
do planejamento orçamentário do Município;

V. promover a realização de plenárias comunitárias e temáticas 
para garantir a participação da população nas discussões sobre Orçamento 
Participativo; 

VI. promover a capacitação de lideranças comunitárias visando 
fortalecer o processo de participação popular;

VII. exercer outras competências correlatas.

Art. 9º.  À Secretaria Particular e Cerimonial - SEPAC, que tem 
por finalidade prestar assistência pessoal ao Chefe do Poder Executivo e 
coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao cerimonial 
do Governo Municipal, compete:

I. orientar e controlar o recebimento e a expedição das corres-
pondências de caráter social do Chefe do Poder Executivo;

II. organizar e manter atualizado o arquivo pessoal do Chefe 
do Poder Executivo;

III. promover e acompanhar a elaboração da agenda do Chefe 
do Poder Executivo.

IV. preparar e dirigir programas de recepção a visitantes ofi-
ciais, elaborando a lista de convidados e providenciando a preparação e 
expedição de convites;

V. estabelecer precedências, determinar planos de meta e 
demais providências e atos necessários à organização e execução de 

cerimônias oficiais e sociais do Chefe do Poder Executivo, na forma da 
legislação relativa ao Cerimonial Público;

VI. coordenar, em conjunto com as autoridades competentes, 
as medidas logísticas que assegurem a execução de programas oficiais;

VII. organizar e manter atualizado o banco de dados de nomes 
e endereços de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como 
de personalidades da sociedade, em todas as áreas, articulando-se, ainda, 
com os órgãos e entidades da administração pública municipal em matéria 
de sua competência;

VIII. exercer outras competências correlatas.

Art. 10.  À Segurança Especial do Executivo - SEGEX, que 
tem por finalidade oferece assistência direta e imediata ao Chefe do Poder 
Executivo no desempenho das suas atribuições, no que diz respeito aos 
assuntos de segurança velada, pessoal e de deslocamento, compete:

I. planejar, organizar, dirigir e executar as atividades de segu-
rança pessoal do Chefe do Poder Executivo e de seus familiares;

II. assistir ao Chefe do Poder Executivo no desempenho de 
suas atribuições constitucionais e legais e nos assuntos referentes á 
audiências e comunicações na participação em cerimônias civis, militares 
e eclesiásticas; 

III. zelar pela segurança pessoal do Chefe do Poder Execu-
tivo;

IV. fazer levantamento e estudos de situações necessárias ao 
desenvolvimento normal das atividades de segurança pessoal durante as 
visitas do Chefe do Poder Executivo;

V. operacionalizar os meios de transportes terrestres da SE-
GEX e do Chefe do Poder Executivo;

VI. planejar, executar e supervisionar as operações especiais 
de segurança, em conjunto com as autoridades policiais e militares, os 
serviços de segurança aproximada, velada e ostensiva de autoridades e 
convidados da Prefeitura em visita oficial no Município;

VII. estar em acordo com a Secretaria Particular e Cerimonial 
a respeito da agenda diária do Chefe do Poder Executivo;

VIII. elaborar escala de acompanhamento em todos os atos 
presididos e locais visitados pelo Chefe do Poder Executivo;

IX. exercer outras competências correlatas 

Art. 11.  À Ouvidoria, que tem por finalidade, com vistas à 
promoção do exercício da cidadania, receber, encaminhar e acompanhar 
denúncias, reclamações e sugestões dos cidadãos relativas à prestação de 
serviços públicos em geral, assim como representações contra o exercício 
negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções na administração 
pública municipal, sem prejuízo das competências específicas de outros 
órgãos e entidades da administração municipal, compete:

I. receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e de-
núncias referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades 
do Poder Executivo Municipal;

II. ampliar e manter canais de comunicação entre a adminis-
tração pública e a sociedade civil, expandindo a capacidade do cidadão de 
participar da fiscalização e avaliação das ações do Município;

III. definir critérios para a promoção e o acompanhamento de 
procedimentos junto aos órgãos atinentes, informando os resultados aos 
interessados e garantindo ao cidadão orientação, informação e resposta;

IV. definir, em articulação com a Coordenadoria de Comuni-
cação Social - CCS, um sistema permanente de comunicação, visando à 
divulgação sistemática, à sociedade, de seu papel institucional;

V. examinar, propor e promover mecanismos e instrumentos 
alternativos de coleta das sugestões, reclamações, elogios e denúncias, 
privilegiando os meios eletrônicos de comunicação;

VI. identificar e interpretar o grau de satisfação do cidadão com 
a prestação dos serviços públicos;

VII. sistematizar e consolidar as informações recebidas, através 
de relatórios periódicos, fixando e organizando os indicadores de avalia-
ção da satisfação dos cidadãos quanto ao fornecimento de informações e 
prestação de serviços públicos;

VIII. propor soluções para as questões levantadas e oferecer 
informações gerenciais e recomendações às autoridades competentes, 
visando ao aprimoramento da prestação dos serviços públicos;

IX. recomendar ações e medidas, administrativas e legais, 
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necessárias à prevenção, combate e correção dos fatos apreciados;
X. articular-se, fortalecendo canais de comunicação com as 

diversas unidades da administração pública municipal, visando à conse-
cução de seus objetivos;

XI. cientificar às autoridades competentes das questões que 
lhe forem apresentadas, ou que de qualquer outro modo cheguem ao seu 
conhecimento, requisitando informações e documentos;

XII. criar mecanismos e instrumentos de monitoramento, ava-
liação e controle dos procedimentos de ouvidoria;

XIII. coordenar, supervisionar e dirigir o sistema de ouvidoria;
XIV. promover, articular e apoiar outras ações que visem à 

difusão e divulgação de práticas de cidadania;
XV. exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO IV 
Atribuições dos Cargos

Art. 12.   Ao Secretário do Governo, cabe:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. delegar atribuições aos seus subordinados;
III. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
IV. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
V. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargo em comissão no âmbito da Secretaria;
VI. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
VII. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, 

mediante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

VIII. expedir portarias e demais atos administrativos relativos 
a assuntos da Secretaria;

IX. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

X. promover medidas destinadas à obtenção de recursos ob-
jetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XI. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico 
de sua Secretaria;

XII. constituir comissões consultivas de especialistas ou gru-
pos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência e 
duração;

XIII. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

XIV. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 13.  Aos titulares dos Cargos em Comissão, além da exe-
cução das atividades relativas aos sistemas municipais e das competências 
das respectivas unidades, cabe:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo 

Secretário.

II. ao Ouvidor:

a. coordenar o sistema de ouvidoria;

b. buscar a aproximação do cidadão com a administração 
pública municipal, atuando na prevenção e mediação de conflitos;

c. promover a remessa célere das sugestões, reclamações, 
elogios ou denúncias recebidas à área competente, acompanhando sua 
apreciação;

d. facilitar ao máximo o acesso do cidadão ao sistema de 
ouvidoria, promovendo a simplificação dos seus procedimentos;

e. identificar oportunidades de melhoria na prestação dos 
serviços públicos, propondo soluções;

f. estimular a participação do cidadão na fiscalização da pres-
tação dos serviços públicos;

g. organizar os indicadores de avaliação da satisfação do 
cidadão quanto aos serviços públicos e divulgar relatórios periódicos;

h. garantir resposta ao cidadão quanto à comunicação apre-
sentada, no menor prazo possível, com clareza e objetividade;

i. atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer 
discriminação ou pré-julgamento;

j. agir com integridade, transparência,  imparcialidade e jus-
tiça;

k. zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência da administração pública;

l. resguardar o sigilo das informações recebidas, com esse 
caráter;

m. exercer suas funções com independência e autonomia, 
sem qualquer ingerência político-partidária, visando garantir os direitos do 
cidadão usuário dos serviços públicos.

III. ao Assistente de Secretário:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-
liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IV. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 
as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

V. ao Assessor Executivo:

a. assessorar diretamente o superior hierárquico em assuntos 
de sua especialização, elaborando pareceres, notas, minutas e informa-
ções;

b. promover a articulação do superior hierárquico com órgãos 
e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

c. assegurar a elaboração de planos, programas e projetos 
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relativos às funções de sua unidade;
d. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

seu superior imediato;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

c. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Secretaria;

f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-
liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à Coordenadoria Administrativa da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Chefe de Segurança Especial do Executivo:

a. planejar, organizar, dirigir e executar as atividades de segu-
rança pessoal do Chefe do Poder Executivo e de seus familiares;

b. assistir ao Chefe do Poder Executivo no desempenho de 
suas atribuições constitucionais e legais e nos assuntos referentes á au-
diências e comunicações na participação em cerimônias civis, militares e 
eclesiásticas; 

c. zelar pela segurança pessoal do Chefe do Poder Execu-
tivo;

d. fazer levantamento e estudos de situações necessárias ao 
desenvolvimento normal das atividades de segurança pessoal durante as 
visitas do Chefe do Poder Executivo;

e. operacionalizar os meios de transportes terrestres da SEGEX 
e do Chefe do Poder Executivo;

f. planejar, executar e supervisionar as operações especiais 
de segurança, em conjunto com as autoridades policiais e militares, os 
serviços de segurança aproximada, velada e ostensiva de autoridades e 
convidados da Prefeitura em visita oficial no Município;

g. estar em acordo com a Secretaria Particular e Cerimonial a 
respeito da agenda diária do Chefe do Poder Executivo;

h. elaborar escala de acompanhamento em todos os atos 
presididos e locais visitados pelo Chefe do Poder Executivo;

i. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Coordenador:

a. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela  Coor-
denadoria, de acordo com as normas em vigor e diretrizes estabelecidas 
pelo Secretário;

b. assistir ao Secretário em assuntos compreendidos na sua 
área de competência;

c. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Coordenadoria;

d. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho, e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

e. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com vistas 
à otimização dos resultados;

f. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na sua área de competência;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X. ao Supervisor Comunitário:

a. supervisionar as atividades desenvolvidas pelos órgãos e 
entidades da PMC nos Distritos do Município;

b. promover a articulação comunitária necessária para a exe-
cução de serviços públicos nos Distritos do Município;

c. receber e registra solicitações das comunidades residentes 
nos Distritos do Município, referentes à prestação de serviços públicos, e 
encaminhá-las aos órgãos e entidades da PMC;

d. analisar o impacto dos resultados obtidos com a prestação 
de serviços municipais nos Distritos do Município;

e. elaborar relatórios por área distrital, demonstrando o anda-
mento dos serviços na área de esfera de sua jurisdição;

f. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

XI. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Gerência;

f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

XII. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete, nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo

XIII. ao Secretário Executivo:

a. cumprir as determinações a sua chefia imediata;
b. desenvolver atividades de redação;
c. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 

Unidades;
d. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 
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encaminhada à sua chefia imediata;
e. administrar a agenda da sua chefia imediata, além de receber 

e encaminhar pessoas para contatos;
f. providenciar serviços de reprografia e solicitação de mate-

riais;
g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V 
Substituições

Art. 14.  A substituição do Secretário do Governo e dos titulares 
dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos eventuais dos 
respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais

Art. 15.  Os Cargos em Comissão da Secretaria do Governo 
são os constantes do Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 16.  Os casos omissos e as dúvidas que venham a sur-
gir, na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.

ANEXO ÚNICO 
CARGOS EM COMISSÃO - SEGOV

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SECRETARIA DA ADMINSITRAÇÃO – SECAD

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1° A Secretaria, reorganizada pelas Leis nº. 730, de 17 de 
maio de 2006 e nº. 807, de 24 de julho de 2007, tem por finalidade planejar, 
coordenar e controlar as atividades de administração geral, de desenvol-
vimento da administração e de informatização, bem como de formular e 
executar a política de recursos humanos e de previdência dos servidores 
públicos municipais e gerir o Arquivo Público Municipal, com as seguintes 
áreas de competência:

I. gestão de recursos humanos;
II. valorização e desenvolvimento do servidor municipal;
III. gestão e logística de materiais;
IV. gestão e controle dos bens patrimoniais móveis;
V. normatização das contratações, das licitações e dos bens 

móveis do Município;
VI. gestão de serviços e contratos;
VII. formulação e controle da execução da política de gestão 

da tecnologia da informação e comunicação.

S
E

C
R

E
TÁ

R
IO

Gabinete 
do Secretário -

GAB

Assessoria 
Técnica -
ASTEC

Coordenadoria 
Administrativa 

- CAD

Coordenadoria 
Central de 
Gestão de 

Pessoas - CGP

Coordenadoria 
Central de 
Materiais e 

Patrimônio -
CMP

Coordenadoria 
Central

de Serviços e 
Gestão de 
Contratos -

CGC

Coordenadoria 
Central de 

Tecnologia e 
Gestão da 

Informação -
CGI

Gerência
de Serviços 

Administrativos -
GERAD

Gerência 
de Serviços Gerais 

- GESEG

Gerência 

de Seleção e 
Valorização do 

Servidor - GESEL

Gerência
de Pagamento, 

Cadastro e Registro 
- GEPAG

Gerência
de Carreira e 

Desenvolvimento de 
Pessoal - GEDES

Gerência
de Aquisição de 

Materiais - GEMAT

Gerência
de Informação , 

Avaliação e Cadastro 
de Fornecedores -

GECAF

Gerência
de Controle e 

Movimentação de 
Estoque - GECOE

Gerência
de Patrimônio 

Móvel e Imóvel -
GEPAT

Gerência
de Análise e 

Administração de 
Contratos - GECON

Gerência
de Controle e 

Fiscalização de 
Contratos - GEFIS

Gerência
de Administração da 

Frota e Abastecimento 
de Veículos - GEFAV

Gerência
de Tecnologia e 
Suporte - GESUP

Gerência
de Projetos -

GEPRO

Gerência
de Rede e 
Ambiente 

Operacional -
GREDE

Legenda:

Subordinação Administrativa
Assessoria
Administração Indireta

Base Legal:
Lei nº. 730/2006
Lei nº. 807/2007
Decreto n°. 4245/2006
Decreto nº. 

Instituto 
de Seguridade 
dos Servidores 

Municipais -
ISSM

ARQUIVO PÚBLICO 
MUNICIPAL

 
Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário  • Gabinete 
04 GES-IB Assessor Especial do Executivo • Gabinete 
02 GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 
01 GES-I Ouvidor • Ouvidoria 
01 GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 
06 GES-II Assessor Executivo I • Gabinete 
08 GES-II Assessor Técnico I • Assessoria Técnica 

01 GES-II Chefe de Segurança Especial do 
Executivo • Gabinete 

05 GES-II Coordenador 

• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria de Comunicação Social  
• Coordenadoria de Documentação e Atos 

Governamentais 
• Coordenadoria de Mobilização para o Orçamento 

Participativo 
• Secretaria Particular e Cerimonial 

04 GES-III Assessor Executivo II • Coordenadoria Executiva 

06 GES-IV Gerente 

• Gerência de Serviços Administrativos 
• Gerência de Serviços Gerais 
• Gerência de Exame e Elaboração de Atos 
• Gerência de Documentação 
• Gerência de Imprensa 
• Gerência de Publicidade 

04 GAS-II Assessor Técnico II • Gabinete  
05 GAS-III  Oficial de Gabinete • Gabinete 
14 GAS-III Supervisor Comunitário • Gabinete 
07 GAS-III Secretário Executivo I • Gabinete 
11 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete 

13 GAS-V Secretário Executivo III 

• Gabinete 
• Assessoria Técnica 
• Secretaria Particular e Cerimonial 
• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Executiva 
• Coordenadoria de Comunicação Social  
• Coordenadoria de Cultura 
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VIII. gestão da informação e das telecomunicações;
IX. gestão do Sistema Municipal de Administração;
X. gestão do Arquivo Público Municipal;
XI. formulação e controle da execução da política de previdên-

cia do servidor municipal.

Parágrafo único. Para o cumprimento de sua finalidade poderá 
a Secretaria da Administração celebrar convênios, contratos e ajustes com 
instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais.

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2° A Secretaria da Administração tem a seguinte estrutu-
ra:

I.Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete – GAB:
1. Arquivo Público Municipal.
b. Assessoria Técnica - ASTEC;
c. Coordenadoria Administrativa – CAD:
1. Gerência de Serviços Administrativos – GERAD;
2. Gerência de Serviços Gerais – GESEG.
d. Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas – CGP:
1. Gerência de Seleção e Valorização do Servidor – GESEL;
2. Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro – GEPAG;
3. Gerência de Carreira e Desenvolvimento de Pessoal – 

GEDES.
e. Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio – CMP:
1. Gerência de Aquisição de Materiais – GEMAT;
2. Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro de Forne-

cedores – GECAF;
3. Gerência de Controle e Movimentação de Estoque - GE-

COE; 
4. Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel – GEPAT.
f. Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de Contratos 

– CGC:
1. Gerência de Análise e Administração de Contratos - GE-

CON;
2. Gerência de Controle e Fiscalização de Contratos – GE-

FIS;
3. Gerência de Administração da Frota e Abastecimento de 

Veículos – GEFAV.
g. Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da Infor-

mação – CGI:
1. Gerência de Tecnologia e Suporte – GESUP;
2. Gerência de Projetos – GEPRO;
3. Gerência de Rede e Ambiente Operacional – GREDE.

II. Entidade da Administração Indireta:

a. Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais - ISSM.

Parágrafo único. A Secretaria da Administração - SECAD con-
tará com assessoramento jurídico que lhe será prestado pela Procuradoria 
Geral do Município. 

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art. 3º Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

I. Coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;
III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações do Gabinete 

e as relações públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

VI. coordenar a elaboração de convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar sua execução;

VII. processar os despachos e elaborar as sínteses dos assun-
tos a serem submetidos à determinação do Secretário;

VIII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Secretaria;

IX. exercer outras competências correlatas.

Art. 4º Ao Arquivo Público Municipal, diretamente subordinado 
ao Gabinete do Secretário, que tem como finalidade de preservar a do-
cumentação de interesse público municipal, garantindo-lhe pleno acesso, 
compete:

I. custodiar os documentos de valor permanente e interme-
diário, acumulados pelos órgãos e entidades da Prefeitura e da Câmara 
Municipal de Camaçari no exercício de suas funções, dando-lhes tratamento 
técnico e garantia de pleno acesso;

II. estender a custódia aos documentos de origem privada 
considerados de interesse público municipal, sempre que houver conve-
niência e oportunidade;

III. estabelecer diretrizes e normas e exercer a supervisão, 
articulação e orientação técnica das unidades que desenvolvem ativida-
des de protocolo e arquivos correntes, no âmbito Poderes Executivo e 
Legislativo;

IV. guardar, processar tecnicamente e tornar disponível para 
consulta os documentos que preservam a memória do Município;

V. formular diretrizes e normas para o funcionamento sistemá-
tico das atividades arquivistas, no âmbito do Município;

VI. classificar o acervo documental de acordo com as modernas 
técnicas arquivistas adotadas;

VII. viabilizar a transferência para o arquivo intermediário dos 
documentos produzidos pelos órgãos e entidades públicas, em conformi-
dade com a legislação vigente;

VIII. recolher como depósito os documentos produzidos e 
acumulados pelos poderes locais com as características de arquivo per-
manente;

IX. promover intercâmbio com instituições públicas ou privadas, 
municipais, estaduais, federais, nacionais ou estrangeiras, visando as 
atribuições de serviços profissionais especializados, com vistas ao desen-
volvimento e aperfeiçoamento das ações de sua competência;

X. articular com o Arquivo Público do estado da bahia e demais 
arquivos públicos, nacionais e internacionais, objetivando o cumprimento 
da finalidade do órgão;

XI. exercer outras competências correlatas.

Art.5° À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistemati-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e formular diretrizes 
para subsidiar o processo de modernização administrativa nos órgãos e 
entidades da administração pública municipal, em estreita articulação com 
as unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art.6°  À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e 
patrimônio, serviços 

gerais, comunicação e documentação previstas na legislação 
específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos – GE-
RAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de 
Pessoas; 

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da Secretaria;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com 

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-
taria;
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e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-
tamento do pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
Secretaria;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-
vidores;

h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 
com a Coordenadoria central de Gestão de Pessoas e coordenar as pro-
vidência necessárias ao pagamento dos servidores;

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Secretaria.

j. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas 
alterações, com base em consulta formulada a Coordenadoria Central de 
Materiais e Patrimônio relativa a banco de preços e catálogo de especifi-
cações de materiais;

k. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da Secretaria;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Se-
cretaria, verificando suas condições de uso e conservação;

o. cadastrar e tombar os bens móveis da Secretaria, controlan-
do sua utilização, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio;

p. receber as notas fiscais referente a serviços executados e 
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar e executar as atividades relativas a gerenciamento 
de contratos específicos da sua unidade;

r. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a ar-
quivo e guarda de documentos sob a responsabilidade da Secretaria; 

s. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Gerais – GESEG:

a. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e 
manter atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços 
de malote;

b. receber, examinar e registrar documentos encaminhados à 
Secretaria, controlar sua tramitação, enviando-os aos destinatários, bem 
como prestar informações ao público sobre a localização de processos e 
expedientes

c. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, reparos 
e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;

d. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
e. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
f. cumprir normas e instruções para a administração dos ser-

viços de transporte; 
g. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manu-

tenção dos veículos da Secretaria, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pela Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 
Contratos;

h. exercer outras competências correlatas

Art.7° À Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas - CGP, 
que tem por finalidade a formulação de diretrizes, normatização, coordena-
ção, execução, supervisão e fiscalização das atividades relativas à gestão 
de recursos humanos, bem como a formulação e o controle da execução 
da política de previdência e assistência social do servidor, no âmbito da 
administração pública municipal, compete:

I. através da Gerência de Seleção e Valorização do Servidor 
- GESEL:

a. definir normas e procedimentos para provimento dos cargos 
públicos e seleção de pessoal;

b. orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar 
procedimentos referentes à movimentação de pessoal;

c. promover mediante concurso público, a seleção de pessoal 

para provimento de cargos efetivos, na forma da legislação em vigor;
d. acompanhar o processo de nomeação de pessoal e sua 

tramitação até a efetivação;
e. manter articulação permanente com a Gerência de Carreira 

e Desenvolvimento de Pessoal, visando a realização de programas de 
formação inicial;

f. promover a integração e o acompanhamento do recém-
nomeado na administração  pública municipal;

g. manter atualizado o cadastro de instituições e de pessoas 
físicas prestadoras de serviços relativos a seleção, de locais disponíveis 
e adequados em Camaçari à aplicação de provas de concurso público, 
assim como do cadastro de reserva de concursados; 

h. definir e coordenar o programa de estágio na Prefeitura 
Municipal de Camaçari;

i. definir e coordenar o processo de seleção para contratação 
temporária de excepcional interesse público;

j. desenvolver e acompanhar a execução dos programas de 
valorização do servidor público municipal; 

k. estabelecer diretrizes e controlar a execução da política de 
assistência social ao servidor público municipal;

l. realizar perícias médicas, através de Junta Médica constitu-
ída, para concessão de aposentadoria, licença para tratamento de saúde, 
licença maternidade e demais licenças pertinentes, estabelecidas em 
legislação específica; 

m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro 
– GEPAG:

a. normatizar, coordenar e desenvolver o processo de paga-
mento mensal de pessoal da administração pública municipal;

b. promover o cadastramento dos consignatários para efe-
tivação de consignações em folha de pagamento e o recolhimento dos 
encargos e de outras obrigações sociais;

c. supervisionar os lançamentos mensais efetuados pelos ór-
gãos setoriais durante o processo de elaboração da folha de pagamento;

d. promover estudos e simulações de impactos financeiros 
decorrentes de propostas de reajuste de vencimentos e concessão ou 
alteração de benefícios e vantagens pecuniárias do servidor, para subsi-
diar a avaliação da capacidade financeira do Município em absorver os 
custos propostos;

e. coordenar, analisar e controlar a elaboração e o processa-
mento da folha de pagamento;

f. estabelecer controles que garantam a qualidade e a confia-
bilidade do sistema de processamento da folha de pagamento, a redução 
de custos e o aumento da eficiência  do processo;

g. propor mecanismos de racionalização e aperfeiçoamento  
do custeio de pessoal com base na análise do comportamento das folhas 
de pagamento;

h. controlar a concessão de direitos, vantagens e benefícios  
dos servidores/empregados da administração pública municipal;

i. emitir relatórios com dados estatísticos referentes às despe-
sas com pessoal da administração pública municipal; 

j. acompanhar, sistematicamente, as mudanças gerais da 
legislação municipal, previdenciária, fiscal e trabalhista, providenciando 
as alterações dos procedimentos dos cálculos no sistema da folha de 
pagamento;

k. dar posse aos servidores nomeados para os cargos efetivos 
dos quadros de pessoal da Administração Direta, emitindo a documentação 
pertinente para a implantação em folha de pagamento;

l. promover e controlar a movimentação de servidores no âmbito 
da estrutura do Poder Executivo Municipal, após análise da Gerência de 
Seleção e Valorização do Servidor;

m. controlar o quadro de pessoal dos cargos em comissão da 
Administração Direta e das Autarquia;

n. analisar os processos que tratam de ocorrências funcionais, 
oriundos dos órgãos da Administração Direta e Autárquica;

o. manter atualizado o sistema de informação funcional 
promovendo o registro das ocorrências dos servidores da Administração 
Direta e Autárquica;

p. manter o controle da movimentação do pessoal terceirizado 
que presta serviços na Administração Direta e nas Autarquias;

q. emitir certidões, declarações e outros documentos relativos à 
vida funcional de ex-servidor e de servidor inativo da Administração Direta 
e das Autarquia;

r. coordenar as atividades relacionadas com o sistema de ges-
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tão de prontuários de servidores ativos, inativos e ex-servidores, orientando 
e prestando informações aos órgãos e entidades setoriais;

s. manter atualizado o prontuário dos servidores, 
fornecendo documentos para efeitos legais, sempre que solicitados;

t. coordenar o processo de descarte periódico dos documentos 
constantes dos prontuários, com base nos prazos estabelecidos na Tabela 
de Temporalidade;

u. efetuar a contratação temporária de excepcional interesse 
público;

v. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Carreira e Desenvolvimento de 
Pessoal - GEDES:

a. elaborar e acompanhar a aplicação de Planos de Cargos e 
Salários e a legislação sobre cargos, vencimentos, benefícios e vantagens, 
propondo, sempre que necessário, mudanças voltadas para sua atualização 
ou aperfeiçoamento;

b. validar os planos de carreira das empresas municipais e 
acompanhar a sua aplicação e atualização; 

c. coordenar a execução da política de desenvolvimento 
de carreira dos servidores e dos empregados da administração pública 
municipal;

d. elaborar projetos de lei referentes à concessão e reajuste de 
vencimentos e vantagens pecuniárias do servidor, com base em pesquisas 
de salários, vantagens e benefícios, em âmbitos local, regional e/ou nacional 
e acompanhar a aplicação das leis aprovadas;

e. acompanhar e interpretar, no âmbito regional e nacional, 
fatos e tendências nas relações sindicais, relacionados com a política 
salarial da administração pública municipal, elaborando estudos com o 
objetivo de subsidiar o processo decisório;

f. definir o processo de desenvolvimento de competências, 
em consonância com as diretrizes básicas da gestão pública municipal, 
com o objetivo de subsidiar as decisões relacionadas com a gestão de 
pessoas;

g. dimensionar e controlar os quadros de pessoal dos órgãos 
e entidades integrantes da administração pública municipal;

h. propor modelo de avaliação de competência, coordenando, 
orientando e acompanhando sua execução no âmbito da administração 
pública municipal;

i. definir, coordenar e acompanhar a avaliação de servidores 
em período de estágio probatório, para apuração dos requisitos exigidos 
em lei para efeito de estabilidade no serviço público;

j. orientar, supervisionar e acompanhar a execução da política 
de assistência ao servidor, identificando, junto aos   órgãos e entidades, 
causas que interferem no desempenho funcional do servidor, orientando 
tecnicamente as soluções propostas;

k. pesquisar, desenvolver e adaptar modelos de levantamento 
de necessidades de desenvolvimento de pessoas, coordenando anual-
mente a sua execução mediante implementação de Projetos de Educação 
Continuada, com foco na educação permanente, Projetos de Educação 
Finalística, com foco nas áreas fins da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
e Projetos Especiais, com foco na disseminação de alternativas metodo-
lógicas e  tecnológicas;

l. analisar e sistematizar os dados obtidos na execução  das 
ações  educacionais corporativas para a administração pública municipal e 
emitir relatórios parciais e conclusivos, através dos Projetos de  Educação 
Continuada, Projetos de Educação Finalística e Projetos  Especiais;

m. definir diretrizes para elaboração de Projetos de Educação 
Continuada, coordenando administrativa, pedagógica e financeiramente 
a sua execução;

n. formular a política de desenvolvimento de lideranças, no 
âmbito da administração municipal, definindo ações voltadas à formação 
e desenvolvimento dos gestores;

o. formular programas de educação formal, na administração 
pública municipal, abrangendo cursos de alfabetização, ensino fundamen-
tal, médio, e incentivando o acesso ao ensino superior, realizando pesquisa 
da clientela-alvo;

p. coordenar o programa de inclusão digital  e de  educação 
organizacional tecnológica continuada, no âmbito da administração mu-
nicipal;

q. participar dos programas de desenvolvimento da gestão 
pública municipal, e dos programas de valorização do servidor municipal,  
fornecendo o suporte educacional necessário;

r. elaborar, implementar e assegurar o  acompanhamento e 
avaliação das ações de Educação Continuada, Finalística e de projetos 

especiais tais como freqüência e avaliação de instrutores e treinandos, dos 
cursos e situações de aprendizagem;

s. formalizar convênios e contratos, administrando a execução 
das ações de Educação Continuada, Finalística e dos projetos especiais;

t. promover o levantamento de necessidades de desenvol-
vimento de Educação Finalística, coordenando anualmente a sua exe-
cução em parceria com os órgãos e entidades da administração pública 
municipal; 

u. definir diretrizes para elaboração de projetos de Educação 
Finalística, coordenando administrativa, pedagógica e financeiramente a 
sua execução;

v. coordenar as ações de Educação Finalística, no âmbito da 
Administração Direta e Autárquica,  planejando e administrando o orça-
mento dos gastos setoriais das referidas ações;

w. prover os meios necessários à realização das ações de 
Educação Finalística, identificando alternativas de menor custo e maior 
eficácia operacional com relação às instalações físicas, equipamentos  e 
demais recursos envolvidos;

x. planejar, acompanhar e avaliar os projetos especiais desen-
volvidos pela Gerência;

y. propor, coordenar e estimular  os projetos especiais na área 
de Educação Corporativa;

z. articular-se com instituições especializadas para incorpo-
ração de novos conhecimentos, metodologias e recursos tecnológicos,  
pesquisando e adaptando os avanços da  tecnologia e dos multimeios da 
Educação Corporativa, utilizados em  ações  presenciais, semipresenciais 
ou a distância;

aa. acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos projetos 
experimentais desenvolvidos nos órgãos e entidades, em articulação com 
as instituições parceiras da Secretaria;

bb. promover a divulgação das ações de Educação Continuada, 
Finalística, junto aos órgãos e entidades, assim como os projetos especiais 
que alcancem êxitos nos resultados;

cc. exercer outras competências correlatas.

Art.8° À Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio - CMP 
que tem por finalidade a formulação de diretrizes, normatização, coorde-
nação, supervisão, fiscalização e execução das atividades de gestão de 
materiais, bens patrimoniais móveis, licitações e contratações, no âmbito 
da administração pública municipal, compete:

I. através da Gerência de Aquisição de Materiais - GEMAT:

a. planejar, coordenar e supervisionar o sistema de informação 
de compras para subsidiar o processo de aquisições na administração 
pública municipal;

b. desenvolver procedimentos e padrões para  especificações 
e recebimento de materiais e equipamentos;

c. definir e implantar grupos e classes de materiais conforme 
normas de fornecimento e armazenamento dos materiais e equipamen-
tos;

d. cadastrar e especificar todos os materiais utilizados no âm-
bito da  administração pública municipal, mantendo atualizado o cadastro 
e catálogos dos itens de materiais e equipamentos utilizados;

e. racionalizar e padronizar itens de materiais e equipamentos, 
visando menores custos de aquisição e estoque;

f. realizar pesquisas e levantamento de dados junto a forne-
cedores e outras entidades públicas para adequar as descrições técnicas 
dos materiais e equipamentos cadastrados;

g. analisar e adequar os processos de aquisição de materiais 
e serviços quanto à composição das informações necessárias e à sua 
formulação legal, administrativa e técnica;

h. distribuir e controlar os processos de aquisição de materiais 
e contratação de serviços em função das modalidades licitatórias;

i. elaborar e expedir normas e procedimentos de aquisições 
e contratações diretas;

j. planejar e prover todos os meios para o atendimento dos 
processos de aquisição de materiais e equipamentos e de contratação de 
serviços por dispensa e inexigibilidade de licitação referente aos órgãos 
da Administração Direta;

k. julgar, classificar e encaminhar para parecer e adjudicação 
das compras por dispensa e inexigibilidade de licitação;

l. analisar, quando necessário, amostras de produtos para 
a verificação da conformidade em relação às especificações de forneci-
mento;

m. planejar e realizar pesquisas de mercado para proceder a 
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atualização do Sistema de Banco de Preços, subsidiar a autoridade compe-
tente quando da homologação dos processos licitatórios e subsidiar novas 
aquisições e contratações, registro de preços e renovações contratuais;

n. elaborar e expedir normas e procedimentos para a formu-
lação de preços de referência de mercado;

o. organizar, tratar e disponibilizar as informações relativas 
a preços;

p. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro 
de Fornecedores - GECAF:

a. providenciar a publicação e distribuição dos avisos de con-
vocação dos processos referentes à aquisição de materiais e contratação 
de serviços;

b. receber, controlar e promover a guarda e efetuar devoluções 
de todas as amostras de materiais necessárias para as licitações;

c. recepcionar e atender as necessidades dos fornecedores e 
demais interessados em relação a informações e aquisição de documentos 
para as licitações e para o cadastro de fornecedores do Município; 

d. publicar notícias, legislação e informações referentes às 
aquisições de materiais e contratação de serviços para a administração 
pública municipal;

e. promover ações pró-ativas, divulgando e realizando pesqui-
sas para cadastramento de novos fornecedores;

f. fomentar a participação dos fornecedores nas licitações e 
contratações públicas do Município, para o incremento da competitivida-
de;

g. realizar a avaliação dos fornecedores segundo critérios pré-
estabelecidos na legislação em vigor;

h. cadastrar os preços registrados para aquisição de mate-
riais para a administração pública municipal, obedecendo a legislação 
pertinente;

i. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Controle e Movimentação de Es-
toque - GECOE:

a. elaborar e expedir normas e procedimentos de recebimento 
e  armazenagem de materiais e fiscalizar sua execução;

b. interagir com a Comissão de Recebimento de Material para o 
recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais e equipamentos 
contratados;

c. analisar o consumo dos materiais de cada órgão da Admi-
nistração Direta recomendando pontos de reposição e  níveis  de estoque  
de cada almoxarifado;

d. elaborar tratamento sistemático de dados relativos aos 
materiais para racionalização de estoques dos almoxarifados dos órgãos 
setoriais;

e. avaliar os desvios físicos e de qualidade de materiais nos 
almoxarifados dos órgãos setoriais;

f. orientar e apoiar a implantação e manutenção dos sistemas 
de gestão de estoque e de informações de compras dos órgãos da admi-
nistração pública municipal;

g. valorizar estoques e analisar os custos de consumo de 
materiais por centro de custo;

h. promover meios para redistribuição de itens em almoxarifa-
dos, de acordo com análise de quantidades e tempo de armazenamento;

j. planejar, gerenciar e aprovar o fornecimento de itens de re-
gistro de preços para atendimento das solicitações dos órgãos e entidades 
da administração pública municipal;

k. promover os atos necessários à instrução processual para 
realização dos procedimentos licitatórios para fornecimento dos itens de 
registro de preços;

l. administrar e aprovar os aspectos comerciais e legais dos 
termos de compromisso de fornecimento e seus   respectivos aditivos de 
tempo, quantidade e marcas;

m. promover a revisão de preços dos itens de registro de pre-
ços, envolvendo as análises inerentes ao equilíbrio econômico - financeiro 
dos contratos;

n. disponibilizar e orientar, via sistema informatizado, o acesso 
ao registro de preços;

o. exercer outras competências correlatas;

IV. através da Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel - GE-
PAT:

a. estabelecer diretrizes e normas para o controle de bens 
patrimoniais móveis e imóveis;

b. coordenar, supervisionar e fiscalizar a gestão dos bens 
patrimoniais móveis da Administração Direta  por meios corporativos e dos 
bens patrimoniais imóveis; 

c. propor medidas para a gestão e avaliação dos bens patrimo-
niais móveis e imóveis na Administração Indireta do Município;

d. estabelecer diretrizes e normas para a fiscalização e avalia-
ção de bens patrimoniais móveis e imóveis da Administração Direta;

e. cadastrar os bens imobiliários de uso especial e bens domi-
niais do Município, qualquer que tenha sido a sua forma de aquisição;

f. cadastrar os bens dominiais ocupados por terceiros, sem 
titulação ou autorização expressa do Município;

g. realizar avaliação dos bens patrimoniais móveis e imóveis 
da Administração Direta;

h. coordenar inspeções físicas nos órgãos setoriais decorrentes 
de movimentações dos bens patrimoniais móveis;

i. inspecionar e emitir relatórios alertando sobre irregularidades 
na guarda, manutenção e conservação dos bens patrimoniais móveis da 
Administração Direta, sob responsabilidade dos gestores;

j. instruir os processos relativos aos bens dominiais do Muni-
cípio, qualquer que tenha sido sua forma de aquisição;

k. informar sobre consultas relativas à regularização dos bens 
dominiais do Município;

l. emitir os laudos de avaliação administrativa de bens dominiais 
que instruirão os processos;

m. avaliar todo o acervo de bens dominiais e de utilização 
especial de propriedade do Município;

n. organizar e manter atualizado o controle dos contratos rela-
tivos às transações de bens dominiais pertencentes ao Município, encami-
nhando, aqueles passíveis de cobrança e execução, para a Procuradoria 
Geral do Município tomar as providências cabíveis; 

o. acompanhar, quando solicitado pelos órgãos, inventários 
de bens patrimoniais;

p. analisar as solicitações de baixa de bens patrimoniais mó-
veis encaminhadas pelos órgãos da Administração Direta e proceder os 
registros necessários;

q. emitir parecer e promover os atos necessários à instrução 
processual para a baixa do bem patrimonial móvel;

r. promover os meios para a realização de leilões de bens 
patrimoniais móveis do Município;

s. promover os meios para a redistribuição de bens patrimo-
niais móveis;

t. promover a alienação dos bens patrimoniais móveis da 
administração pública municipal;

u. exercer outras competências correlatas.

Art.9° À Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 
Contratos - CGC, que tem por finalidade a formulação de diretrizes, 
normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e execução das ati-
vidades de transporte, encargos gerais e serviços contratados, no âmbito 
da administração pública municipal, compete:

I. através da Gerência de Análise e Administração de Contra-
tos - GECON :

a. gerenciar contratos de serviços essenciais da Administração 
pública municipal como abastecimento de água, energia, telefonia fixa e 
móvel;

b. gerenciar os custos com água, energia, telefonia fixa e móvel, 
vale transporte e vale refeição; 

c. promover, registrar, controlar despesas e acompanhar o 
atendimento das solicitações de serviços essenciais como telefonia fixa e 
móvel e a distribuição de vale transporte e de refeição;

d. gerir o Sistema Municipal de Protocolo;
e. gerenciar contrato de prestação de serviços de arquivo e 

guarda de documentos dos órgão e entidades da PMC, estabelecendo 
critérios, condições, prazos e custos, bem como definindo tabela de tem-
poralidade para arquivo e guarda dos documentos;

f. realizar estudos visando a aplicação de métodos para a 
redução de custos e o melhor uso dos serviços;

g. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e ins-
truções relativas aos encargos inerentes ao setor e aos imóveis de uso 
administrativo da Prefeitura;

h. providenciar contratação e gerenciar contratos de locação 
de imóveis de uso administrativo;
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i. controlar e administrar os bens de uso especial que se 
caracterizam como imóveis pertencentes ao Município e utilizados pela 
Administração pública municipal e por particulares, destinados à realização 
de atividades inerentes a Administração Pública;

j. organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis de uso 
administrativo próprios, locados conveniados e cedidos;

k. realizar estudos e propor medidas para racionalização da 
ocupação dos imóveis de uso administrativo próprios, locados, convenia-
dos e cedidos;

l. levantar as reais condições dos imóveis de uso adminis-
trativo próprios, locados, conveniados e cedidos e propor alternativas de 
melhoria;

m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Controle e Fiscalização de Con-
tratos - GEFIS:

a. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e instru-
ções quanto a guarda e utilização dos documentos contratuais que estão 
sob a responsabilidade da Coordenadoria;

b. exercer a gerência da documentação contratual necessária, 
desde a elaboração de minutas contratuais e seus anexos, alterações 
contratuais (aditivos e adendos) como também as rescisões de vínculos 
contratuais; 

c. exercer a gerência para admissão, desligamento, substitui-
ção, bem como o controle dos serviços contratados; 

d. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e ins-
truções quanto ao controle para pagamento de faturas pertinentes aos 
contratos corporativos de prestação de serviços;

e. exercer o controle sobre a regularidade contratual e docu-
mental das faturas a serem encaminhadas para pagamento;

f. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e ins-
truções quanto a fiscalização dos contratos corporativos de prestação de 
serviços da administração pública municipal;

g. exercer a gerência da fiscalização dos contratos de presta-
ção de serviços em execução, verificando o cumprimento das cláusulas 
pactuadas e avaliando as práticas e documentos contratuais gerados;

h. exercer avaliação de desempenho da gestão dos contratos 
de prestação de serviços;

i. realizar estudos comparativos sobre os padrões de qualidade 
e desempenho das empresas prestadoras de serviços;

j. elaborar mensalmente relatório dos custos dos encargos 
gerenciados pela CGC na Prefeitura Municipal de Camaçari;

k. realizar estudos com utilização de métodos e técnicas 
estatísticas para melhor avaliação e previsão dos custos na tomada de 
decisão;

l. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Administração da Frota e Abaste-
cimento de Veículos - GEFAV:

a. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e 
instruções sobre o abastecimento da frota de veículos da administração 
pública municipal;

b. promover e controlar o abastecimento da frota municipal, 
observando as cotas e cronogramas estabelecidos;

c. elaborar e acompanhar demonstrativos de consumo de 
combustível dos veículos próprios e locados;

d. fiscalizar a utilização dos veículos que compõem a frota da 
Prefeitura Municipal de Camaçari; 

e. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e ins-
truções quanto à identificação, utilização, manutenção e controle da frota 
de veículos da administração pública municipal;

f. administrar os veículos objeto de contratos de locação;
g. levantar o custo da frota de veículos, visando subsidiar a 

análise dos pedidos de locação;
h. elaborar e manter o cadastro de veículos próprios e loca-

dos;
i. fixar critérios para o dimensionamento da frota dos órgãos 

e entidades da administração pública municipal, elaborando estudos e 
propondo medidas que visem à racionalização e otimização de seu uso;

j. providenciar o licenciamento dos veículos próprios e  locados, 

e acompanhar, junto aos órgãos competentes, os laudos periciais, bem 
como ocorrências relativas a acidentes envolvendo veículos da frota própria 
ou locada dos órgãos e entidades da administração pública municipal;

k. exercer outras competências correlatas;

Art. 10. A Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 
Informação – CGI, que tem por finalidade a formulação de diretrizes, norma-
tização, coordenação, supervisão, fiscalização e execução das atividades 
e utilização dos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação, 
necessários aos órgãos e entidades da administração centralizada e des-
centralizada da Prefeitura Municipal de Camaçari, compete:

I.  através da Gerência de Tecnologia e Suporte - GESUP:

a. estudar e elaborar normas e padrões no que se refere a 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC;

b. buscar continuamente a Inovação Tecnológica nos órgãos 
da Prefeitura, visando a obtenção de maior competitividade  nos setores 
produtivos;

c. avaliar permanentemente o uso da TIC na PMC e recomen-
dar melhorias;

d. identificar e agregar informações sobre a utilização 
dos recursos de TIC, objetivando gerir indicadores de satisfação, qualidade 
e produtividade;

e. fornecer suporte aos usuários através de uma central de 
atendimento;

f. fornecer suporte técnico presencial;
g. instalar software nas estações de trabalho;
h. planejar e elaborar projetos de internet, intranet e extra-

net;
i. planejar e elaborar projetos de redes;
j. planejar, elaborar e controlar a política de segurança da 

informação na Prefeitura Municipal de Camaçari;
k. planejar, elaborar e controlar a estratégia e padronização 

para implementação de perfis de acesso;
l. planejar e gerenciar o ambiente de banco de dados, quanto 

a segurança, performance, aplicabilidade e escalabilidade;
m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Projetos – GEPRO:

a. coordenar, orientar e dirigir equipe de analistas de negócio 
que atuarão como consultores na Prefeitura Municipal de Camaçari;

b. supervisionar e orientar a elaboração de Planos de Gestão 
da Tecnologia da Informação e da Comunicação para os órgãos e entidades 
da Prefeitura Municipal de Camaçari;

c. implantar metodologias e instrumentos de controle, acompa-
nhamento e avaliação dos Planos de Gestão da Tecnologia da Informação 
e Comunicação;

d. acompanhar os planos de ação em tecnologia da informação 
da comunicação dos diversos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, visando a troca de experiências e evitando redundâncias 
de projetos;

e. Implementar, coordenar, acompanhar e avaliar, diretamente 
ou através de convênios, Programa de Inclusão Digital no Município;

f. assessorar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP 
na elaboração de programas de treinamento relacionados à tecnologia da 
informação e comunicação para os servidores públicos;

g. identificar necessidades de treinamento técnico para os 
analistas de negócio;

h. elaborar estudos de viabilidade, visando a implantação de 
soluções através da tecnologia da informação e da comunicação;

i. promover a administração de dados dos sistemas corpo-
rativos na Prefeitura Municipal de Camaçari;

j. subsidiar processos licitatórios na contratação de sistemas 
de informação;

k. promover a organização e a difusão de informações sobre 
ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação;

l. estimular e apoiar a elaboração de estudos e diagnósticos 
em ciência e tecnologia;

m. coordenar e estimular as ações de integração entre sistemas 
informatizados nos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura 
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Municipal de Camaçari;
n. intermediar as demandas dos órgãos para implementação 

de soluções de TIC;
o. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Rede e Ambiente Operacional – 
GREDE:

a. executar projetos de internet, intranet e extranet;
b. executar projetos de redes locais;
c. operar a rede e manter a segurança do ambiente opera-

cional;
d. executar a política de segurança definida para o ambiente 

de produção;
e. executar a política de segurança da informação e dados;
f. monitorar e avaliar a utilização e o desempenho da rede;
g. definir, executar e controlar a política de segurança da 

informação na Prefeitura Municipal de Camaçari; 
h. executar a política de segurança de rede e do ambiente 

operacional definida;
i. implementar a estratégia definida para os perfis de acesso;
j. instalar softwares nos servidores de dados;
k. gerenciar o ambiente de produção;
l. aprimorar e disponibilizar continuamente os recursos de 

TIC;
m. exercer outras competências correlatas.

Art. 11.  A Entidade mencionada no Art. 2º, inciso II, deste 
Regimento tem sua organização e funcionamento definidos em legislação 
própria.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 12.  Ao Secretário Municipal, cumpre:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. expedir instruções para execução das leis e regulamen-
tos;

III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-
cretaria;

IV. comparecer à Câmara, dentro de 08(oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;

V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargo em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares, me-

diante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Secretaria;

XII. orientar, supervisionar e avaliar as atividades de Entidade 
que lhe é vinculada;

XIII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

XIV. promover medidas destinadas à obtenção de recursos 
objetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico 
de sua Secretaria;

XVI. constituir comissões consultivas de especialistas ou 
grupos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência 
e duração;

XVII. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

XVIII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XIX. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos de 
leis, decretos ou outros atos normativos elaborados pela Secretaria.

Art. 13. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos Sistemas Municipais e das 
competências das respectivas Unidades, cumpre:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo 

Secretário.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Secretário, contribuindo 
com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de suas 
atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais, no âmbito da Secretaria,  determinadas pelo Secretário, 
para promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de informa-
ção e de apoio, junto às unidades de trabalho da Secretaria e promover a 
sua consolidação, a fim de assistir o Secretário nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades;

d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as diver-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 
e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Secretário;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 
as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;
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b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

c. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Secretaria;

f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor do Executivo:

a. assessorar diretamente o superior hierárquico em assuntos 
de sua especialização, elaborando pareceres, notas, minutas e informa-
ções;

b. promover a articulação do superior hierárquico com órgãos 
e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

c. assegurar a elaboração de planos, programas e projetos 
relativos às funções de sua unidade;

d. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 
seu superior imediato;

e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-
liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secreta-
ria;

b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos 
da Coordenadoria;

c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;

e. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe para 
os servidores que lhe são subordinados;

h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvol-
vimento dos programas, projetos e atividades sob sua direção;

i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, rela-
tório técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

j. propor e conduzir reuniões de trabalho ou de treinamento 
com as unidades setoriais no âmbito do sistema ou subsistema municipal 
vinculado à sua unidade,, quando se tratar de ocupante de cargo coorde-
nador de coordenadoria central;

k. coordenar a elaboração, revisão e publicação das 
normas,bem como, a implantação e otimização de ferramentas e tecno-
logias, formulários e documentos padrões utilizados no sistema ou sub-
sistema municipal vinculado à sua coordenação, bem assim, medidas de 
apoio organizacional às unidades setoriais,  quanto se tratar de ocupante 
de cargo de coordenador de coordenadoria central;

l. prestar orientação aos titulares de unidades setoriais 
sistêmicas, quando se tratar de ocupante de cargo de coordenador de 
coordenadoria central.

m. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Gerência;

f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X. ao Secretário Executivo:

a. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 
unidades;

b. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 
encaminhada a sua chefia imediata;

c. administrar a agenda da sua chefia imediata;
d. providenciar serviços de reprografia e solicitação de ma-

teriais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 14. A substituição do Secretário da Administração e dos 
titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos even-
tuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 15. As Comissões de Licitação do Município ficam su-
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ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SECAD

bordinadas normativamente à Coordenadoria Central de Materiais e Patri-
mônio e vinculadas administrativamente da seguinte forma:

I. a Comissão Central Permanente de Licitação à Coordena-
doria Central  de Materiais e Patrimônio;

II. as Comissões Setoriais Permanentes ou Especiais de Lici-
tação às Coordenarias Administrativas dos Órgãos;

III. as Comissões Permanentes ou Especiais de Licitação, às 
Diretorias Administrativa e Financeiras das Entidades.

Art. 16. A Comissão Central Permanente de Cadastro e Avalia-
ção de Fornecedores - COMPEC subordina-se normativamente e vincula-se 
administrativamente à Coordenadoria central de Materiais e Patrimônio.

Art. 17. As comissões especiais criadas com a finalidade de 
promover, avaliar, realizar leilões e inventários físicos ou proceder aos 
descartes de bens patrimoniais móveis, subordinam-se normativamente 
à Coordenadoria de Materiais e Patrimônio e vinculam-se administrativa-
mente à Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel.

Art. 18. A Comissão Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo, destinada a apurar irregularidades cometidas por servidores 
em exercício, é subordinada ao Secretário da Administração.

Art. 19. Os Cargos em Comissão da Secretaria da Administra-
ção são os constantes no Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 20. Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, 
na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA  DE  INDÚSTRIA, COMÉRCIO  E

SERVIÇOS - SEINC

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SEINC

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1°. A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços - SEINC, 
reorganizada pela Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006, tem por finalidade 
planejar, coordenar e executar a política municipal de desenvolvimento 
econômico, por meio do fomento às atividades empresariais, de geração de 
emprego, aumento da renda e difusão tecnológica, bem como a valorização 
da cultura e do turismo, com a seguinte área de competência:

I. executar planos, programas, projetos e ações voltados para 
o desenvolvimento econômico e científico do Município; 

II. identificar e divulgar mecanismos, instrumentos e incentivos 
para a atração de investimentos que dinamizem a economia local;

III. apoiar a promoção de oportunidades de realização de 
empreendimentos locais;

IV. articular-se com agências públicas, em especial as do 
Governo do Estado e do Governo Federal, e com empreendedores pri-
vados;

V. participar de eventos de negócios, de promoção comercial, 
industrial e de serviços e de atração de investimentos;

VI. apoiar investidores;
VII. analisar e efetuar estudos sobre a economia local, visando 

o seu desenvolvimento.
VIII. desenvolvimento econômico do Município;

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário • Gabinete 

03 GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 

01 GES-II Assessor do Executivo I • Gabinete 

04 GES-II Assessor Técnico I • Assessoria Técnica 

05 GES-II Coordenador 

• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas 
• Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio 
• Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 

Contratos 
• Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 

Informação 

02 GES-III Assessor do Executivo II • Gabinete 

16 GES-IV Gerente 

• Arquivo Público Municipal 
• Gerência de Serviços Administrativos 
• Gerência de Serviços Gerais 
• Gerência de Seleção e Valorização do Servidor 
• Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro 
• Gerência de Carreira e Desenvolvimento de Pessoal 
• Gerência de Aquisição de Materiais 
• Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro de 

Fornecedores 
• Gerência de Controle e Movimentação de Estoque 
• Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel 
• Gerência de Análise e Administração de Contratos  
• Gerência de Controle e Fiscalização de Contratos 
• Gerência de Administração da Frota e Abastecimento 

de Veículos 
• Gerência de Tecnologia e Suporte 
• Gerência de Projetos 
• Gerência de Rede e Ambiente Operacional 

01 GAS-II Assessor Técnico II • Assessoria Técnica 
 

01 
 

GAS-III 
 
Oficial de Gabinete • Gabinete 

03 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete 

09 GAS-V Secretário Executivo III 

• Gabinete 
• Assessoria Técnica 
• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas 
• Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio 
• Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 

Contratos  
• Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 

Informação 
 

S
E

C
R

E
TÁ

R
IO

Gabinete 
do Secretário -

GAB

Assessoria 
Técnica - ASTEC

Coordenadoria 
Administrativa -

CAD

Coordenadoria 
de Fomento às 

Atividades 
Comerciais e 

Serviços - CCS

Coordenadoria 
de Fomento 
Empresarial -

CFE

Coordenadoria 
de Eventos - CEV

Coordenadoria 
de Emprego e 
Renda - CER

Gerência
de Serviços 

Administrativos -
GERAD

Gerência 
de Serviços Gerais 

- GESEG

Gerência
de Orientação 

Técnica - GETEC

Gerência
de Relações 

Empresariais -
GEREM

Gerência
de Orientação 

Técnica e 
Institucional -

GETEI

Gerência
de Marketing -

GEMAC

Gerência
de Apoio ao 

Trabalhador -
GEAPO

Gerência
de Qualificação do 

Trabalhador -
GQUAT

Legenda:
Subordinação Administrativa
Assessoria

Base Legal:
Lei nº. 730/2006 
Decreto n°. 4245/2006
Decreto nº.

Gerência
de Relações 

Comerciais e com 
Prestadoras de 

Serviços - GECOM
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IX. estruturação e sistematização de informações sobre eco-
nomia, emprego e renda em Camaçari;

X. articulação de ações e apoio a empreendimentos estrutu-
rantes;

XI. apoio a iniciativas que fortaleçam as ações da economia 
solidária;

XII. apoio a redes, organizações, cooperativas, arranjos pro-
dutivos locais e associações produtivas;

XIII. programas de capacitação para o trabalho;
XIV. orientação e intermediação de mão-de-obra;
XV. desenvolvimento de ações de apoio ao trabalhador;
XVI. articulação com órgãos e entidades nacionais e interna-

cionais vinculados às áreas de atuação da Secretaria;

Parágrafo único.  Para cumprimento de sua finalidade poderá 
a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – SEINC celebrar convê-
nios, contratos e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais.

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2°.  A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – SEINC 
tem a seguinte estrutura:

I. Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete do Secretário - GAB;
b. Assessoria Técnica – ASTEC;
c. Coordenadoria Administrativa - CAD:
1. Gerência de Serviços Administrativos – GERAD;
2. Gerência de Serviços Gerais – GESEG.
d. Coordenadoria de Fomento às Atividades Comerciais e 

Serviços - CCS:
1. Gerência de Relações Comerciais e com Prestadoras de 

Serviços - GECOM;
2. Gerência de Orientação Técnica – GETEC.
e. Coordenadoria de Fomento Empresarial – CFE:
1. Gerência de Relações Empresariais - GEREM;
2. Gerência de Orientação Técnica e Institucional - GETEI.
f. Coordenadoria de Eventos - CEV:
1. Gerência de Marketing – GEMAC.
g. Coordenadoria de Emprego e Renda - CER:
1. Gerência de Apoio ao Trabalhador - GEAPO;
2. Gerência de Qualificação do Trabalhador - GQUAT.

Parágrafo único. A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços 
– SEINC contará com assessoramento jurídico, que lhe será prestado pela 
Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art.2°.  Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

 
I. coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;
III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações 

públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

VI. coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar  sua execução;

VII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Pasta;

VIII. acompanhar a execução dos projetos educacionais em 
desenvolvimento;

IX. exercer outras competências correlatas.

Art.3°.  À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 

planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistemati-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações 
que viabilizem o processo de modernização administrativa da SEINC, em 
estreita articulação com as unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art.4°. À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e 
patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos – GE-
RAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de 
Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração;

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da Secretaria;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com 

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-
taria;

e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-
tamento do pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
Secretaria;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-
vidores;

h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 
com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 
ao pagamento dos servidores;

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Secretaria.

j. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas altera-
ções, com base em consulta formulada a Coordenadoria Central de Mate-
riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 
relativa a banco de preços e catálogo de especificações de materiais;

k. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da Secretaria;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Secre-
taria, verificando suas condições de uso e conservação, sob a orientação 
da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 
da Secretaria da Administração;

o. manter o controle da utilização dos bens móveis da Secreta-
ria, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria 
Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;

p. receber as Notas Fiscais referente a serviços executados 
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar e executar as atividades relativas a gerenciamento 
de contratos específicos da sua unidade ; 

r. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a ar-
quivo e guarda de documentos sob a responsabilidade da Secretaria; 

s. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Gerais – GESEG:

a. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
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expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e 
manter atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços 
de malote;

b. receber, examinar e registrar documentos encaminhados à 
Secretaria, controlar sua tramitação, enviando-os aos destinatários, bem 
como prestar informações ao público sobre a localização de processos e 
expedientes;

c. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, 
e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;

d. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
e. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
f. cumprir normas e instruções para a administração dos servi-

ços de transporte, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria da Administração; 

g. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manu-
tenção dos veículos da Secretaria, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

h. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único.  A CAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 
pessoas, compras, materiais, administração de bens patrimoniais, gestão 
de contratos e serviços e tecnologia e gestão da informação.

Art.5°. À Coordenadoria de Fomento às Atividades Comerciais 
e Serviços - CCS, que tem por finalidade estabelecer e promover conta-
tos com entidades públicas, privadas e não-governamentais, no âmbito 
do desenvolvimento econômico e na criação de oportunidades para o 
Município, com base na política de fomento às atividades comerciais e 
serviços, compete:

I. através da Gerência de Relações Comerciais e com Presta-
doras de Serviços - GECOM:

a. articular-se com órgãos e entidades visando o estabeleci-
mento de ações voltadas para o desenvolvimento econômico;

b. sugerir termos de acordos, ajustes e convênios destinados 
a estimular a implantação de novos empreendimentos e a expansão dos 
existentes;

c. apoiar a criação de Arranjos Produtivos Locais;
d. organizar e coordenar atendimento a comerciantes e pres-

tadores de serviços;
e. identificar, analisar e apoiar políticas e ações de entidades 

comerciais e prestadoras de serviços;
f. cadastrar entidades de fomento no âmbito federal, estadual 

ou municipal, ou ainda fontes externas voltadas para o comércio e para a 
prestação de serviços;

g. promover intercâmbio entre comerciantes e prestadores 
de serviços, potenciais empreendedores,  outros agentes produtivos e 
entidades de fomento;

h. articular-se com organizações financeiras, identificando 
linhas de crédito voltadas para ampliação, modernização e criação de 
novos empreendimentos;

i. apoiar as ações de capacitação gerencial e assistência aos 
agentes produtivos;

j. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Orientação Técnica - GETEC:

a. cadastrar áreas de uso adequado a novas atividades co-
merciais e prestadoras de serviços, em condições de abrigarem novos  
investimentos;

b. orientar empresas que pretendam investir no Município, 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-

quanto à localização e caracterização de imóveis que se ade-
qüem ao empreendimento;

c. orientar o empreendedor e acompanhar nos órgãos go-
vernamentais os trâmites e procedimentos necessários à implantação e 
expansão de empreendimentos;

d. apoiar e promover intercâmbio e cooperação técnica entre 
organizações públicas, privadas e não-governamentais, para identificar 
soluções de natureza institucional e oportunidades de negócios e de 
investimentos;

e. articular-se com entidades públicas, privadas e não-gover-
namentais visando apoiar incubadoras.

f. avaliar, mediante estudos e analises, o impacto social do 
desenvolvimento econômico no Município;

g. exercer outras competências correlatas.

Art.6°. À Coordenadoria de Fomento Empresarial - CFE, que 
tem por finalidade estabelecer e promover contatos com entidades públicas, 
privadas e não-governamentais, no âmbito do desenvolvimento econômico 
e na criação de oportunidades para o Município, com base na política de 
fomento empresarial da PMC, compete:

I. através da Gerência de Relações Empresariais - GEREM:

a. articular-se com órgãos e entidades visando o estabeleci-
mento de ações voltadas para o desenvolvimento econômico;

b.sugerir termos de acordos, ajustes e convênios destinados 
a estimular a implantação de novos empreendimentos e a expansão dos 
existentes;

c. apoiar a criação de Arranjos Produtivos Locais;
d. organizar e coordenar atendimento a empresários;
e. identificar, analisar e apoiar políticas e ações de entidades 

empresariais.
f. cadastrar entidades de fomento no âmbito federal, estadual 

ou municipal, ou ainda fontes externas voltadas para média,  pequena e 
microempresas, trabalhadores autônomos e informais;

g. promover intercâmbio entre empresas, potenciais empreen-
dedores,  outros agentes produtivos e entidades de fomento;

h. articular-se com organizações financeiras, identificando 
linhas de crédito voltadas para ampliação, modernização e criação de 
novos empreendimentos;

i. apoiar as ações de capacitação gerencial e assistência aos 
agentes produtivos;

j. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Orientação Técnica - GETEC:

a. cadastrar áreas de uso adequado a novas atividades 
empresariais e do terceiro setor, em condições de abrigarem novos  in-
vestimentos;

b. orientar empresas que pretendam investir no Município, 
quanto à localização e caracterização de imóveis que se adeqüem ao 
empreendimento;

c. orientar o empreendedor e acompanhar nos órgãos go-
vernamentais os trâmites e procedimentos necessários à implantação e 
expansão de empreendimentos;

d. apoiar e promover intercâmbio e cooperação técnica entre 
organizações públicas, privadas e não-governamentais, para identificar 
soluções de natureza institucional e oportunidades de negócios e de 
investimentos;

e. articular-se com entidades públicas, privadas e não-gover-
namentais visando apoiar incubadoras.

f. avaliar, mediante estudos e analises, o impacto social do 
desenvolvimento econômico no Município;

g. exercer outras competências correlatas.

Art.7°. À Coordenadoria de Eventos - CEV, que tem por finali-
dade, promover a comunicação entre órgãos públicos e empreendedores, 
com vistas ao crescimento econômico do Município, bem como promover 
eventos que visem divulgar as oportunidades de investimentos no Muni-
cípio, compete:

I. através da Gerência de Marketing - GEMAC:

a. promover eventos que visem divulgar oportunidades de 
investimentos.
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b. divulgar oportunidades de investimento em feiras, exposi-
ções e outros eventos; 

c. implantar e implementar mecanismos de divulgação que 
facilitem a aproximação entre fornecedores, entidades de fomento e 
empreendedores;

d. promover ações de divulgação da SEINC;
e. articular-se com órgãos públicos e entidades representativas 

da sociedade, para a divulgação de ações que visem promover o desen-
volvimento econômico do Município; 

f. identificar e difundir notícias veiculadas nos meios de comu-
nicação sobre a SEINC ou sobre temas vinculados ao seu trabalho.

g. Exercer outras competências correlatas.

Art.8°. À Coordenadoria de Emprego e Renda - CER, que tem 
por finalidade planejar e executar as atividades referentes à promoção e 
geração de emprego e renda, através de orientação e intermediação de 
mão-de-obra e inserção de trabalhadores no mercado formal, compete:

I. através da Gerência de Apoio ao Trabalhador - GEAPO:

a. promover iniciativas de sensibilização e incentivo ao meio 
empresarial e outros atores sociais, para abertura de vagas direcionadas 
ao trabalhador, oferecendo em contrapartida profissionais qualificados e 
certificação de reconhecimento de sua responsabilidade social;

b. cadastrar os trabalhadores interessados em assumir uma 
atividade profissional, tanto como empregado de uma empresa ou como 
candidato a uma iniciativa empreendedora;

c. captar vagas de trabalho junto à iniciativa privada e outras 
instituições;

d. intermediar o trabalhador para o emprego formal, estágio 
de nível médio ou superior, trabalho autônomo e para montar seu próprio 
negócio;

e. estabelecer parcerias  com instituições de ensino e entidades 
especializadas para promover a integração escola-empresa, fomentando 
o desenvolvimento de programas de estágio profissional;

f. assegurar o acesso a programas de capacitação, visando ao 
desenvolvimento de competências e habilidades que assegurem a inserção 
do trabalhador no mercado de trabalho;

g. realizar acordos com empresas privadas e públicas, coo-
perativas e outras instituições para promoção de cursos específicos de 
capacitação, em função das vagas existentes;

h. acompanhar os convênios voltados para a intermediação 
de mão de obra da PMC, visando ao cumprimento dos acordos e con-
vênios.

i. promover iniciativas que contribuam para geração de oportu-
nidades de primeiro trabalho para a juventude de Camaçari, com o apoio 
de programas nacionais;

j. incentivar a geração de trabalho e renda, através do apoio à 
iniciativas empreendedoras de micro e pequeno porte, com acesso restrito 
a crédito, assistência técnica e capacitação;

k. acompanhar projetos e empreendimentos estruturantes, 
voltados prioritariamente para o primeiro emprego;

l. conceber formas alternativas de geração de renda;
m. estimular formas de associativismo, formação de parcerias 

e redes de colaboração, entre os trabalhadores autônomos;
n. articular os esforços para facilitar ao trabalhador autônomo 

o acesso à carteira de ocupação e atividades, como nova identidade do 
trabalho;

o. exercer outras competências correlatas. 

II. através da Gerência de Qualificação do Trabalhador - 
GQUAT:

a. definir junto ao mercado de trabalho as necessidades e 
exigências de qualificação do trabalhador;

b. realizar prospecção e qualificação de necessidades para 
construção de competências e valores do trabalhador; 

c. definir desenho dos processos e eventos de aprendizagem 
e difusão de conhecimentos, e de desenvolvimento de valores e atitudes 
adequados a cada uma das necessidades qualificadas do trabalhador;

d. viabilizar a captação e produção dos conteúdos e estratégias 
institucionais e operacionais necessárias aos processos e evendo 

tos de aprendizagem e difusão de conhecimentos e valores 
do trabalhador;

e. articular as entidades de educação profissional, no sentido 
de viabilizar a qualificação profissional, de acordo com as demandas do 
mercado de trabalho;

f. firmar parcerias com entidades de classe, entidades espe-
cializadas e empresas privadas, visando a integração dos programas de 
capacitação dos trabalhadores;

g. assessorar entidades comunitárias para concepção e im-
plantação de projetos de capacitação do trabalhador;

h. elaborar e manter atualizada base de dados e informações 
estatísticas sobre os programas de capacitação;

i. promover os meios para requalificação dos servi-
ços e setores públicos, em conjunto com outros órgãos e entidades da 
administração municipal, na atenção ao trabalho e à cidadania, visando 
ao desenvolvimento econômico do Município;

j. assegurar a infra-estrutura, recursos humanos e logísticos, 
necessários à implementação, gestão e avaliação dos processos e eventos 
de capacitação do trabalhador;

k. exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 9º.  Ao Secretário Municipal, cumpre:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. expedir orientações para  execução das leis e regulamen-
tos;

III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-
cretaria;

IV. comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;

V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargos em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares me-

diante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Secretaria;

XII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

XIII. promover medidas destinadas à obtenção de recursos, 
objetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XIV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico  
de sua Secretaria;

XV. constituir comissões consultivas de especialistas ou gru-
pos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência e 
duração;

XVI. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

XVII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XVIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos 
de leis, decretos ou outro atos normativos elaborados pela Secretaria; 

XIX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e demais 
requerimentos formulados perante a Secretaria;

XX. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art. 10. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos Sistemas Municipais e das 
competências das respectivas Unidades, cumpre:
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I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo 

Secretário.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Secretário, contribuindo 
com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de suas 
atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais, no âmbito da Secretaria,  determinadas pelo Secretário, 
para promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de informa-
ção e de apoio, junto às unidades de trabalho da Secretaria e promover a 
sua consolidação, a fim de assistir o Secretário nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades;

d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as diver-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 
e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Secretário;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 
as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

c. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Secretaria;

f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinentes 
aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão 

liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;
b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-

mações ou adoção de providências relativas à Unidade;
c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secreta-
ria;

b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos 
da Coordenadoria;

c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;

e. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe para 
os servidores que lhe são subordinados;

h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvol-
vimento dos programas, projetos e atividades sob sua direção;

i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos

j. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Gerência;

f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
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IX. ao Secretário Executivo:

a. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 
unidades;

b. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 
encaminhada a sua chefia imediata;

c. administrar a agenda da sua chefia imediata;
d. providenciar serviços de reprografia e solicitação de ma-

teriais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 11. A substituição do Secretário de Indústria, Comércio e 
Serviços e dos titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impe-
dimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12. Os Cargos em Comissão da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços são os constantes no Anexo Único, integrante deste 
Regimento.

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas que venham a sur-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SEINC

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA - SEORLA

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA - SEORLA

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1°. A Secretaria de Integração da Orla - SEORLA, criada 
pela Lei nº 665 de 27 de janeiro de 2005 e alterada pela Lei nº 707 de 22 
de novembro de 2005, tem por finalidade propor, executar e acompanhar 
as ações administrativas e de serviços em todo o território costeiro do Mu-
nicípio de Camaçari, incluindo-se aquelas áreas definidas pelo organismo 
de planejamento, com a seguinte área de competência:

I. acompanhamento das ações setoriais da Prefeitura de Ca-
maçari no território costeiro do Município;

II. promoção de ações de interesse da comunidade residente 
no território costeiro de Camaçari, especialmente àquelas relacionadas a 
capacitação da população para o trabalho;

III. administração , acompanhamento e avaliação de progra-
mas voltados para a geração de emprego e de renda para a comunidade 
residente no território costeiro de Camaçari;

IV. articulação com organismos governamentais e não gover-
namentais, nacionais e internacionais, objetivando o estabelecimento de 
parcerias que possibilitem a realização de programas que contribuam para 
o desenvolvimento local sustentável;

V. administração do serviço de correios comunitários;
VI. planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 

projetos de manutenção e conservação de vias, equipamentos urbanos e 
estradas vicinais no território costeiro de Camaçari;

VII.  realização de estudos e projetos sócio-econômicos que 
permitam estimar renda familiar e outros subprodutos necessários ao 
planejamento das ações governamentais;

Parágrafo único.  Para cumprimento de sua finalidade poderá a 
Secretaria de Integração da Orla - SEORLA celebrar convênios, contratos 
e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais.

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 
 

01 GES-IA Subsecretário • Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do 
Executivo • Gabinete 

 
01 

 
GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 

03 GES-II Assessor do Secretário I • Assessoria Técnica 

05 GES-II Coordenador 

• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Fomento às Atividades Comerciais e 

Serviços 
• Coordenadoria de Fomento Empresarial 

Coordenadoria de Eventos 
• Coordenadoria de Emprego e Renda 

09 GES-IV Gerente 

• Gerência de Serviços Administrativos 
• Gerência de Serviços Gerais 
• Gerência de Relações Comerciais e com Prestadoras 

de Serviços  
• Gerência de Orientação Técnica e Institucional 
• Gerência de Relações Empresariais 
• Gerência de Orientação Técnica 
• Gerência de Marketing 
• Gerência de Apoio ao Trabalhador 
• Gerência de Qualificação do Trabalhador 

01 GAS-II Assessor do Secretário II • Assessoria Técnica 
 

01 
 

GAS-III 
 

Oficial de Gabinete • Gabinete 

01 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete 

07 GAS-V Secretário Executivo III 

• Gabinete 
• Assessoria Técnica 
• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Fomento às Atividades Comerciais e 

Serviços 
• Coordenadoria de Fomento Empresarial 

Coordenadoria de Eventos 
 

S
E

C
R

E
TÁ

R
IO

Núcleo 
de Apoio 

Administrativo  
NUAD

Coordenação de 
Serviços ao 

Cidadão – CSC

Coordenação de 
Ação

 Comunitária -
CAC

Gerência de 
Serviços Especiais  

GESES

Legenda:

Subordinação Administrativa
Assessoria

Base Legal:
Lei nº. 665/2005
Lei nº. 707/2005
Decreto n°. 4376/2007
Decreto nº.

Gabinete
do Secretário -

GAB

Assessoria 
Técnica - ASTEC

Coordenação
de Estudos e 

Projetos – CEP

Gerência de 
Estudos

 Sócio-Econômicos  
GEREP

Gerência de 
Capacitação para o 

Trabalho 
GECAP
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a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
SEORLA;

VII. expedir certidões e outros documentos relativos aos 
servidores;

VIII. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, es-
tocagem, distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da 
SEORLA;

IX. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da SEORLA;

X. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

XI. receber, conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

XII. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da SE-
ORLA, verificando suas condições de uso e conservação;

XIII. manter o controle da utilização dos bens móveis da 
SEORLA, inclusive, informando a unidade competente da Secretaria da 
Administração quando da aquisição destes, para providências de cadastro 
e tombamento;

XIV. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, 
reparos e conservação das instalações e  equipamentos  da SEORLA;

XV. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
XVI. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
XVII. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços de transporte; 
XVIII. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e ma-

nutenção dos veículos da SEORLA, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

XIX. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único.  O NUAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 
pessoas, compras, materiais, administração de bens patrimoniais, gestão 
de contratos e serviços e tecnologia e gestão da informação.

Art. 6º. À Coordenação de Serviços ao Cidadão – CSC, que 
tem por finalidade viabilizar o atendimento das necessidades do cidadão 
com relação aos serviços públicos municipais, bem como administrar, 
acompanhar e avaliar o programa de correio comunitário e de outros pro-
gramas especiais com foco na inclusão social e na geração de emprego e 
de renda para a comunidade residente no território costeiro de Camaçari, 
compete:

I. através da Gerência de Serviços Especiais – GESES:

a. propor, elaborar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar 
a política de Ação Social às Pessoas Carentes residentes no território cos-
teiro do Município, em estreita vinculação com a Secretaria de Segurança 
Alimentar e Benefícios Sociais - SEORLA;

b. realizar levantamento das necessidades de serviços públicos 
municipais pela comunidade local e proceder a  intermediação das deman-
das identificadas junto aos demais órgãos da Administração Municipal;

c. prestar atendimento ao cidadão em situações especiais, de 
emergência e / ou de carência;

d. administrar os serviços de correio comunitário, incluindo as 
atividades de recepção e postagem de correspondências, de encomendas 
e de valores das unidades de correios comunitários da orla; 

e. dotar as unidades de correios comunitários da orla de equi-
pamentos e materiais necessários ao seu funcionamento;

f. assegurar a eficácia e eficiência do serviço de correio co-
munitário da orla, promovendo ações de capacitação continuada para os 
servidores em exercício nas unidades de correios comunitários da orla;

g. supervisionar o cumprimento do horário de funcionamento 
e a freqüência do pessoal lotado nas unidades de correios comunitários 
da orla;

h. articulação com organismos governamentais e não gover-
namentais, nacionais e internacionais, objetivando o estabelecimento de 
parcerias que possibilitem a realização de programas que contribuam para 
o desenvolvimento da economia local e de programas de intermediação 
de mão-de-obra;

i. administrar, acompanhar e avaliar programas especiais 

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2°.  A Secretaria de Integração da Orla - SEORLA tem a 
seguinte estrutura:

I. Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete do Secretário – GAB.
b. Assessoria Técnica – ASTEC.
c. Núcleo de Apoio Administrativo – NUAD.
d. Coordenação de Serviços ao Cidadão – CSC:
1. Gerência de Serviços Especiais – GESES.
e. Coordenação de Ação Comunitária - CAC:
1. Gerência de Capacitação para o Trabalho – GECAP.
g. Coordenação de Estudos e Projetos – CEP:
1. Gerência de Estudos Sócio-Econômicos – GEREP.

Parágrafo único. A Secretaria de Integração da Orla - SEORLA 
contará com assessoramento jurídico, que lhe será prestado pela Procu-
radoria Geral do Município.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art. 3º. Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

 
I. coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;
III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações 

públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

VI. coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar  sua execução;

VII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Pasta;

VIII. acompanhar a execução dos projetos educacionais em 
desenvolvimento;

IX. exercer outras competências correlatas.

Art. 4º. À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistemati-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações 
que viabilizem o processo de modernização administrativa da SEORLA, em 
estreita articulação com as unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio ambiente 
e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art. 5º. Ao Núcleo de Apoio Administrativo – NUAD, que tem 
por finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais 
e patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I.cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Secretaria da Administração;

II. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
III. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da SEORLA;
IV. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com a 

documentação e as informações fornecidas pelas unidades da SEORLA;
V. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-

tamento do pessoal;
VI. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
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com foco no desenvolvimento econômico sustentável e na geração de 
emprego e de renda para a comunidade residente no território costeiro 
de Camaçari;

j. promover levantamentos que permitam identificar e cadas-
trar pequenos e micros empreendedores que necessitam de crédito para 
desenvolver suas atividades;

k. organizar, capacitar e assessorar comissões para analisar 
e julgar propostas de crédito para pequenos e micros empreendedores 
locais;

l. encaminhar as propostas de solicitação de crédito para 
pequenos e micros empreendedores locais aprovadas pela comissão aos 
agentes financeiros, acompanhado da ata de julgamento;

m. registrar o volume de recursos alocados na economia das 
localidades e avaliar os benefícios produzidos para subsidiar os macro 
estudos sócio-econômicos da orla;

n. realizar levantamentos para identificar a demanda por 
serviços, especializados ou não, junto às comunidades, loteamentos e 
condomínios localizados no território costeiro do Município;

o. realizar o cadastramento de pessoas com potencial para 
prestação de serviços, especializados ou não, capacitá-las e habilitá-las 
para o trabalho;

p. efetuar o controle dos atendimentos de solicitações e dos 
encaminhamentos de pessoas para o emprego;

q. promover a divulgação do programas desenvolvidos pela 
SEORLA, através das rádios comunitárias, associações comunitárias, 
folhetos e cartazes afixados em locais de grande fluxo de pessoas;

r. estabelecer mecanismo de avaliação do desenvolvimento 
dos programas;

s. manter o registro das ocorrências da gerência e elaborar 
relatórios mensais;

t. exercer outras competências correlatas.

Art. 7º. À Coordenação de Ação Comunitária - CAC, que tem 
por finalidade, promoção de ações de interesse da comunidade residente 
no território costeiro de Camaçari, especialmente àquelas relacionadas a 
capacitação da população para o trabalho, compete:

I. através da Gerência de Capacitação para o Trabalho - GE-
CAT:

a. Realizar cadastramento de pessoas residentes no território 
costeiro do Município com potencial para formação profissional especia-
lizada;

b. estabelecer parcerias com instituições de ensino e de ca-
pacitação profissional, objetivando a realização de cursos e treinamentos 
para formação de mão-de-obra profissional;

c. planejar, executar, acompanhar e avaliar cursos e treinamen-
tos profissionalizantes para a população cadastrada pela SEORLA;

d. promover articulação com empregadores potenciais, com 
o objetivo de disponibilizar o cadastro de profissionais habilitados para o 
trabalho e para prestação de serviços;

e. realizar levantamentos para identificar a demanda por ser-
viços, profissionais, junto a instituições privadas localizados no território 
costeiro do Município;

f. estabelecer mecanismo de avaliação de resultados alcança-
dos com o desenvolvimento dos programas e ações de capacitação;

g. manter o registro das ocorrências da gerência e elaborar 
relatórios mensais;

h. exercer outras competências correlatas.

Art. 8º. À Coordenação de Estudos e Projetos – CEP, que tem 
por finalidade promover estudos socioeconômicos que permitam estimar 
renda familiar e outros subprodutos necessários ao planejamento das 
ações governamentais, bem como planejar, executar, acompanhar e avaliar 
projetos de manutenção e conservação de vias, equipamentos urbanos e 
estradas vicinais no território costeiro de Camaçari, compete:

I. através da Gerência de Estudos Sócio-Econômicos – GE-
REP:

c. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes 
às atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Secretaria;

a. promover levantamentos que permitam estimar renda 
familiar e outros subprodutos necessários ao planejamento das ações 
governamentais;

b. orientar os levantamentos a serem realizados pela Co-
ordenação de Ação Comunitária – CAC e Coordenação de Serviços ao 
Cidadão - CSC, visando a obtenção de subsídios para o aprofundamento 
dos estudos e elaboração de projetos;

c. avaliar, em conjunto com a Coordenação de Ação Comuni-
tária – CAC, os benefícios gerados pelas intervenções na infra-estrutura 
do território costeiro do Município;

d. levantar e manter atualizados dados comunitários da Orla, 
tais como: comunidades existentes, origem histórica, hábitos e costumes,  
equipamentos e serviços públicos existentes, entidades religiosas, comér-
cio, industria, atividades agropecuária, condições habitacionais e sanitárias, 
regularização fundiária, manifestações culturais etc;

e. promover o cruzamento das informações com os dados 
oficiais das entidades de pesquisa tais como: IBGE, CEI, IPEIA, SEPLAN 
e outros; 

f. estabelecer, intervenções necessárias para as localidades 
observando as atribuições da SEORLA e a disponibilidade orçamentária; 

g. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos de ma-
nutenção e conservação de vias e logradouros urbanos, equipamentos 
urbanos e estradas vicinais no território costeiro do Município;

h. acompanhar processos licitatórios e de contratação de 
obras e serviços;

i. fiscalizar a execução das obras e serviços, promover as 
medições, faturamento e solicitação de pagamento;

j. planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos que objetive 
a melhoria das condições de vida da população, assim como proponha 
a implantação de serviços públicos municipais ou de concessionárias no 
território costeiro do Município;. 

k. exercer outras competências correlatas.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 9º.  Ao Secretário Municipal, cumpre:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. expedir orientações para  execução das leis e regulamen-
tos;

III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-
cretaria;

IV. comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;

V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargos em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares me-

diante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Secretaria;

XII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

XIII. promover medidas destinadas à obtenção de recursos, 
objetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XIV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico  
de sua Secretaria;

XV. constituir comissões consultivas de especialistas ou gru-
pos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência e 
duração;

XVI. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicita-
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f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-
liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secreta-
ria;

b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos 
da Coordenadoria;

c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;

e. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe para 
os servidores que lhe são subordinados;

h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvol-
vimento dos programas, projetos e atividades sob sua direção;

i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos

j. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Gerência;

f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Secretário Executivo:

do, relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os 
resultados alcançados;

XVII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XVIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos 
de leis, decretos ou outro atos normativos elaborados pela Secretaria; 

XIX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e demais 
requerimentos formulados perante a Secretaria;

XX. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art. 10. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos Sistemas Municipais e das 
competências das respectivas Unidades, cumpre:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos  de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo 

Secretário.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Secretário, contribuindo 
com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de suas 
atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multisetoriais, no âmbito da Secretaria,  determinadas pelo Secretário, para 
promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de informa-
ção e de apoio, junto às unidades de trabalho da Secretaria e promover a 
sua consolidação, a fim de assistir o Secretário nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades;

d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as diver-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 
e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Secretário;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multisetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 
as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 
a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;
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ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SEORLA

a. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 
unidades;

b. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 
encaminhada a sua chefia imediata;

c. administrar a agenda da sua chefia imediata;
d. providenciar serviços de reprografia e solicitação de ma-

teriais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 11.  A substituição do Secretário da Integração da Orla e 
dos titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos 
eventuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12. Os Cargos em Comissão da Secretaria de Integração 
da Orla são os constantes do Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas que venham a sur-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

REGIMENTO INTERNO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1°. A Controladoria Geral do Município - CGM, criada pela 
Lei nº 667 de 27 de Janeiro de 2005 e alterada pela Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006, tem por finalidade realizar ações de controle e fiscalização 
de recursos e bens públicos municipais e de todas as entidades vinculadas 
legal ou financeiramente a ela, competindo - lhe:

I. avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano 
plurianual - PPA;

II. fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, 
inclusive ações descentralizadas realizadas á conta de recursos oriundos 
dos orçamentos do Município, quanto ao nível de execução das metas e 
objetivos estabelecidos e á qualidade do gerenciamento;

III. avaliar a execução dos orçamentos do Município;
IV. exercer o controle das operações de créditos, avais, garan-

tias, direitos e haveres do Município;
V. fornecer informações sobre a situação físico – financeira dos 

projetos e das atividades constantes dos orçamentos do município;
VI. realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos muni-

cipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas;
VII. apurar os atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, 

praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos pú-

 Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 
 

01 
 

GES-IA Subsecretário • Gabinete 

 
02 

 
GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 

 
01 

 
GES-IB Assessor Especial do Executivo • Gabinete 
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GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 

 
02 

 
GES-II Assessor Técnico I • Assessoria Técnica 

03 GES-II Coordenador 
• Coordenação de Serviços ao Cidadão 
• Coordenação de Ação Comunitária 
• Coordenação de Estudos e Projetos 
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• Núcleo de Apoio Administrativo 
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blicos municipais e, quando for o caso, comunicar a unidade responsável 
pela contabilidade para que adote as providências cabíveis;

VIII. realizar auditoria nos sistemas contábil, financeiro, orça-
mentário, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;

IX. elaborar a Prestação de Contas Anual do Prefeito a ser 
encaminhada à Câmara Municipal;

X. criar condições para o exercício do controle sócia sobre 
os programas contemplados  com recursos oriundos do Orçamento do 
Município;

XI. promover a normatização, o acompanhamento, a sistema-
tização e a padronização dos procedimentos de auditoria, fiscalização, e 
avaliação de gestão;

XII. manter registro sobre a composição e atuação da Comissão 
Permanente de Licitação;

XIII. prestar informações e responsabilizar-se pelas respostas 
das notificações das contas julgadas pelos Tribunas de Contas;

XIV. supervisionar a gestão de fundos, programas e convê-
nios;

XV. preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as 
prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras 
esferas de Governo;

XVI. fiscalizar e realizar a tomada de contas dos órgãos da ad-
ministração centralizada encarregados de recursos financeiros e valores;

XVII. exercer outras competências correlatas.  

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2°.  A Controladoria Geral do Município – CGM tem a 
seguinte estrutura:

I. Administração Direta:

a. Gabinete – GAB.
b. Assessoria Técnica – ASTEC.
c. Coordenadoria Administrativa – CAD:
1. Gerência de Serviços Administrativos e Gerais – GE-

RAS;
d. Coordenadoria Central de Contabilidade – CCC:
1. Gerência de Acompanhamento da Execução Orçamen-

tária - GEREX;
2. Gerência de Liquidação de Despesa - GELID;
3. Gerência de Registros Contábeis - GEREG.
e. Coordenadoria Central de Auditoria – CCA:
1. Gerência de Auditoria – GEAUD;
2. Gerência de Contratos e Convênios – GECON;
3. Gerência de Informações – GINFO. 
f. Coordenadoria Central de Análise – CAN:
1. Gerência de Análise de Contas - GERAC;
2. Gerência de Análise da Execução da Despesa – GEA-

DE.

Parágrafo único - A Controladoria Geral do Município - CGM 
contará com assessoramento jurídico da Procuradoria Geral do Municí-
pio.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art.3°. - Ao Gabinete do Controlador Geral, que presta assistên-
cia ao titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

 
I. coordenar a representação social e política do Controlador 

Geral;
II. prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas 

técnicas e administrativas;

III. preparar e encaminhar o expediente do Controlador Ge-
ral;

IV. coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações 
públicas de interesse da Controladoria Geral do Município;

V. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Controladoria Geral do Município;

VI. coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar  sua execução;

VII. promover a divulgação das informações de interesse 
público relativas à Pasta;

VIII. exercer outras competências correlatas.

Art.4°. À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade as-
sessorar o titular da pasta no desempenho das atividades de planejamento, 
orçamento, administração financeira, desenvolvimento da administração, 
implementação e controle da utilização de tecnologias de informação e de 
controle interno integrado, bem como avaliar sistematicamente os indicado-
res de resultados da Controladoria e implementar ações que viabilizem o 
processo de modernização administrativa da CGM, em estreita articulação 
com as unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordina-
ção administrativa à Controladoria, na natureza de órgão setorial, 
vincula-se tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do 
Sistema Municipal de Planejamento, no que concerne às atividades 
de planejamento, orçamento, acompanhamento e avaliação das ati-
vidades do Sistema.

Art.5°. - À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e 
patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos e Gerais 
– GERAS:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de 
Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração;

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da CGM;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com a 

documentação e as informações fornecidas pelas unidades da CGM;
e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-

tamento do pessoal;
f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes a di-

reitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da CGM;
g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-

vidores;
h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 

com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 
ao pagamento dos servidores;

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da CGM;

j. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas altera-
ções, com base em consulta formulada a Coordenadoria Central de Mate-
riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 
relativa a banco de preços e catálogo de especificações de materiais;

k. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da CGM;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;
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m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da CGM, 
verificando suas condições de uso e conservação;

o. manter o controle da utilização dos bens móveis da Controla-
doria, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria 
Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;

p. receber as Notas Fiscais referente a serviços executados 
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar e executar as atividades relativas a gerenciamento 
de contratos específicos da sua unidade ; 

r. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a 
arquivo e guarda de documentos sob a responsabilidade da CGM; 

s. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela CGM e manter 
atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços de 
malote;

t. receber, examinar e registrar documentos encaminhados 
à CGM, controlar sua tramitação, enviando-os aos destinatários, bem 
como prestar informações ao público sobre a localização de processos 
e expedientes

u. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, reparos 
e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da CGM;

v. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
w. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
x. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços de transporte; 
y. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e ma-

nutenção dos veículos da CGM, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios, em conformidade com as diretrizes esta-
belecidas pela Coordenadoria Central de Serviços e  Gestão de Contratos, 
integrante da estrutura da Secretaria da Administração;

z. exercer outras competências correlatas.

Art.6°. Coordenadoria Central de Contabilidade – CCC, que tem 
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades 
relacionadas com o sistema contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário 
do Município, compete:

I. através da Gerência de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária – GEREX:

a. acompanhar a execução da despesa orçamentária com base 
no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, e no Plano Bimestral de 
Aplicação – PBA;

b. verificar a compatibilidade da despesa com o Plano Pluria-
nual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária 
Anual - LOA;

c. fazer contingenciamento da despesa junto as unidades 
orçamentárias, quando estiverem em desacordo com a arrecadação da 
receita do período;

d. manter registro setorial da execução orçamentária das 
unidades, preferencialmente em sistema integrado;

e. exercer outras competências correlatas.
II. através da Gerência de Liquidação de Despesa - GELID:

a. realizar a análise dos documentos juntados aos processos 
de pagamento quanto a sua validade e legalidade;

b. verificar se os bens adquiridos foram lançados no patrimônio 
municipal e / ou ingressados no almoxarifado;

c. fazer a conferência dos cálculos das retenções legais condi-

zentes com a legislação pertinente, aplicados à natureza do gasto;
d. verificar os documentos juntados ao processo se estão 

devidamente atestados na devida ordem cronológica dos fatos;
e. efetuar o controle e apresentar medidas de correção das 

falhas apresentada nos documentos remetidos pelas Secretarias;
f. exercer demais atividades correlatas a análise final do 

processo, garantindo o direito do credor para o pagamento da despesa 
contratada;

g. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Registros Contábeis - GEREG:

a. realizar a escrituração contábil da administração direta, 
incorporando as informações contábeis dos Fundos Municipais e da Câ-
mara Municipal;

b. registrar a receita orçamentária e extra-orçamentária, ope-
rações de crédito e outros ingressos financeiros;

c. proceder à elaboração e atualização do Plano de Contas;
d. promover e acompanhar, no âmbito da administração 

direta e indireta, a contabilização das despesas orçamentárias pagas e 
não pagas, a contabilização dos recebimentos e pagamentos de natureza 
extra-orçamentária e a contabilização das variações e mutações patri-
moniais verificadas no patrimônio do Município, independente ou não da 
execução orçamentária.

e. disponibilizar as guias para autenticação bancária;
f. disponibilizar os documentos de despesas pagas e receitas 

arrecadadas, para apresentação ao Tribunal de Contas do Município;
g. efetuar o levantamento dos balancetes mensais;
h. elaborar o balanço patrimonial, financeiro e orçamentário 

anual;
i. elaborar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária  

e o Relatório de Gestão Fiscal do Município;
j. controlar os registros de endividamento do Município, pro-

cedendo à escrituração da dívida lançada acompanhando os registros da 
divida vincenda;

k. exercer outras competências correlatas.

Art.7°. Coordenadoria Central de Auditoria – CCA, que tem por 
finalidade realizar auditorias visando o acompanhamento da execução dos 
programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamen-
tários e extra orçamentários, compreendidos os fundos municipais, com a 
finalidade de avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade 
da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos 
órgãos e entidades integrantes da administração pública municipal, bem 
como, no que couber, de outras entidades responsáveis pela aplicação, 
captação e arrecadação de recursos públicos municipais, compete:

I. através da Gerência de Auditoria – GEAUD:

a. realizar o exame de todas as prestações de contas dos 
órgãos submetidos ao controle desta Controladoria;

b. promover a apuração de denúncias formais, relativas a irre-
gularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da 
administração pública municipal, expedindo relatório conclusivo para ciência 
imediata ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária;

c. acompanhar a elaboração do balanço geral do Município e 
da prestação de contas anual do Prefeito Municipal;

d. realizar auditorias e tomadas de contas em inspeções re-
gulares, junto aos órgãos e entidades da administração pública municipal 
obrigados ao controle de suas contas pela Controladoria, ou, em caráter 
especial, que justifique a intervenção no órgão ou entidade;

e. avaliar as condições das contas, tendo em vista a preparação 
adequada das demonstrações contábeis;

f. acompanhar e controlar a qualidade sobre o material prepa-
rado pela Coordenadoria Central de Contabilidade;

g. acompanhar e controlar as informações prestadas pelos 
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Fundos  Municipais para incorporação aos balancetes do Município;
h. acompanhar a elaboração e execução do plano de contas 

único;
i. acompanhar as operações de crédito, avais e garantias, bem 

como quaisquer outras relativas aos direitos e haveres do Município;
j. manter com os Tribunais de Contas, colaboração técnica 

relativamente à troca de informações e de dados ao nível de fiscalização 
e inspeções, auditorias e tomadas de contas realizadas, objetivando uma 
maior integração dos controles interno e externo;

k. recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a 
probidade na guarda e aplicação de valores, dinheiro e outros bens do 
Município;

l. verificar a adoção das providências  sugeridas  ou reco-
mendadas em relatórios e pareceres de auditoria, estabelecendo prazos 
para esclarecimento e  saneamento das deficiências e irregularidades 
apontadas;

m. requisitar aos órgãos  e entidades  da  administração pública 
municipal, bem  como  a outras organizações com  que  se  relacione, do-
cumentos  e  informações  de qualquer classificação  de  sigilo, necessários 
ao desempenho de suas atribuições;

n. assessorar os dirigentes de órgãos  e  entidades  no de-
sempenho  de suas atribuições, contribuindo para a integração entre as 
funções de planejamento, administração geral, contabilidade e finanças 
públicas das ações governamentais;

o. elaborar relatórios parciais e finais das inspeções e auditorias 
procedidas, encaminhando-os à autoridade competente;

p. propor a elaboração do calendário anual e programações 
especiais de auditoria;

q. elaborar e acompanhar a programação anual de auditoria;
r. realizar auditorias especiais determinadas por autoridade 

competente;
s. estabelecer, conjuntamente com os auditores, as prioridades 

de auditorias, fixação de objetivos e a identificação das variáveis básicas 
para a estruturação de modelos e métodos de planejamento das atividades 
de auditagem;

t. verificar o cumprimento de normas e  diretrizes  do programa 
de governo e de sua eficácia;

u. examinar a aplicação de recursos orçamentários e financei-
ros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e 
atividades a que se destinam;

v. verificar o cumprimento da missão  institucional  dos órgãos 
e entidades da administração pública municipal;

w. acompanhar a repercussão pública e política das ações 
do Governo;

x. promover a apuração de denúncias formais, relativas a 
irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade 
da administração pública municipal, expedindo relatório conclusivo, para 
ciência imediata ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade 
solidária;

y. verificar a adoção das providências sugeridas ou reco-
mendadas em relatórios e pareceres de auditoria, estabelecendo prazos 
para esclarecimento e  saneamento das deficiências e irregularidades 
apontadas;

z. requisitar aos órgãos e entidades da administração pública 
municipal, bem como a outras organizações com que se  relacione, docu-
mentos e informações de qualquer classificação  de sigilo, necessários ao 
desempenho de suas atribuições;

aa. propor a elaboração do calendário anual e programações 
especiais de auditoria;

bb. acompanhar o desenvolvimento da programação anual 
de auditoria;

cc. inspecionar e avaliar a execução de planos e programas 
de trabalho, com base no acompanhamento físico e financeiro de projetos 

e atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento, na identificação dos 
resultados parciais e finais alcançados, comparando com os objetivos e 
metas previstas, na identificação de fatores restritos ao desempenho e 
à obtenção de resultados satisfatórios e no cumprimento das normas e 
técnicas aplicáveis.

dd. elaborar estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento 
das normas e procedimentos de auditoria, objetivando melhor avaliação 
do desempenho dos órgãos e entidades auditadas;

ee. elaborar estudos e propostas, objetivando a simplificação e 
a padronização dos formulários e papéis de trabalho utilizados na execução 
de tarefas de auditoria;

ff. realizar auditoria nos sistemas de pessoal, material, serviços 
gerais, patrimonial e de custos, e demais sistemas previstos em progra-
mação de auditoria e/ou auditorias especiais requeridas pelo Secretário 
da Fazenda;

gg. realizar auditoria nos sistemas de arrecadação de contri-
buições e tributos municipais;

hh. detectar imperfeições e identificar áreas de melhoria nos 
sistemas, propondo alternativas que melhorem a organização, produção 
e a produtividade;

ii. estabelecer, conjuntamente com os auditores, as prioridades 
de auditorias, fixação de objetivos e a identificação das variáveis básicas 
para a estruturação de modelos e métodos de planejamento das atividades 
de auditagem;

jj. elaborar relatórios parciais e finais das inspeções e auditorias 
procedidas, encaminhando-os à autoridade competente;

kk. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Contratos e Convênios – GECON:

a. fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados 
a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos 
e ajustes;

b. inspecionar e avaliar a execução de contratos, convênios e 
outros instrumentos bilaterais;

c. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Informações – GINFO:

a. sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação 
custo / benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

b. assessorar os dirigentes sobre procedimentos que visem 
à implantação de sistema gerencial unificado de informações, de modo 
a permitir a prática efetiva da evidenciação dos dados econômicos e 
financeiros;

c. coordenar as ações de implantação e utilização da tecnologia 
da informação, garantindo o nível de integração necessário ao sistema de 
informações da Controladoria;

d. elaborar projetos para implantação e manutenção dos 
mecanismos de integração dos diferentes sistemas administrativos e 
orçamentários, que servem de apoio ao Sistema de Controle Interno do 
Município;

e. acompanhar os registros contábeis e operacionais, gerando 
sistemas de apoio à decisão com base em Sistema de Informações Ge-
renciais e de indicadores de linhas de atuação;

f. elaborar através de Sistema de Informações Gerenciais, 
gráficos, demonstrativos, planilhas e mapas de execuções orçamentárias, 
financeiras e de gestão fiscal;

g. supervisionar a interação das diversas unidades da Con-
troladoria Geral do Município e da Administração Pública Municipal, com 
o objetivo de proceder a manutenção e o aperfeiçoamento do Sistema de 
Informações Gerenciais;

h. elaborar o Relatório Mensal de Informações Gerenciais e o 
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Relatório de Atividades da Controladoria;
i. exercer outras competências correlatas.

Art.8°. Coordenadoria Central de Análise – CAN, que tem por 
finalidade proceder a análise de contas e da execução da despesa rela-
cionadas com o sistema contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário 
do Município, compete:

I. através da Gerência de Análise de Contas - GERAC:

a. proceder a conciliação e análise das contas do Disponível: 
contas correntes bancárias; contas de aplicações financeiras e contas de 
transferências de recursos;

b. proceder à conciliação e análise das contas do Passivo 
Financeiro: restos a pagar; serviço da dívida; despesas orçamentárias a 
pagar e consignações da administração direta e indireta.

c. realizar a análise de contas patrimoniais, orçamentárias e 
financeiras;

d. acompanhar e avaliar os registros contábeis elaborados;
e. informar ao responsável sobre atos de gestão realizados 

sem a devida fundamentação legal;
f. realizar o controle das participações acionárias do Municí-

pio;
g. propor a Gerência de Registros Contábeis, abertura / deta-

lhamento de contas que possibilite o processo de conciliação e análise;
h. Acompanhar, junto às instituições financeiras, a movimen-

tação das contas bancárias e respectivas aplicações financeiras, de todos 
os órgãos e entidades da administração pública municipal;

i. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Análise da Execução da Despesa 
- GEADE:

a. coordenar as ações das Assessorias Técnicas, nas Secreta-
rias Municipais, segundo a descentralização das atividades estabelecidas 
pelo Controlador Geral;

b. acompanhar a execução orçamentária dos órgãos de sua 
jurisdição;

c. orientar, controlar e supervisionar a descentralização dos 
recursos financeiros dos órgãos;

d. realizar, através das Assessorias Técnicas das Secretarias 
Municipais, inspeções sobre os procedimentos para a formalização dos 
processos de pagamentos nos órgãos setoriais e examinar as prestações de 
contas dos contratos dessas unidades, na forma da legislação vigente;  

e. acompanhar e controlar todo procedimento de diárias e 
adiantamentos;

f. exercer outras competências correlatas. 

   
CAPÍTULO IV

Atribuições dos Cargos

Art.9°. Ao Controlador Geral, cabe:

I. representar a Controladoria Geral do Município, ativa e 
passivamente, em juízo e fora dele, podendo, inclusive, celebrar acordos, 
contratos, convênios ou ajustes, observada a legislação pertinente;

II. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os 
serviços da Controladoria Geral do Município;

III. delegar atribuições aos seus subordinados;
IV. promover e controlar a aplicação de recursos destinados às 

atividades da Controladoria Geral do Município, de acordo com as normas 
legais pertinentes;

V. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Controladoria Geral do Município; 

VI. constituir comissões ou grupos de trabalho para promover 
estudos ou desenvolver atividades técnicas específicas;

VII.   apresentar, periodicamente, ou quando for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

VIII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pela autoridade competente;

IX. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

Art. 10. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além da execu-
ção das atividades relativas aos sistemas municipais e das competências 
das respectivas unidades, cabe:

I. ao Subcontrolador:

a. auxiliar o Controlador Geral no gerenciamento das atividades 
de caráter sistêmico da Secretaria;

b. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Controladoria;

c. sugerir ao Controlador Geral, no âmbito de sua competên-
cia, a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

d. fornecer ao Controlador Geral, os elementos necessários 
à formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas 
da Controladoria;

e. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Controlador Geral.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Controlador Geral, con-
tribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho 
de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multisetoriais, no âmbito da Secretaria,  determinadas pelo Controlador 
Geral, para promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às unidades de trabalho da Controladoria Geral 
e promover a sua consolidação, a fim de assistir o Controlador Geral nos 
encontros e audiências com autoridades e personalidades;

d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as diver-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 
e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Controlador Geral;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Controlador Geral.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
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audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;
d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Contro-
lador Geral a proposta dos planos, programas e projetos a serem desen-
volvidos pela Unidade;

c. propor ao Controlador Geral medidas destinadas ao aper-
feiçoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em 
execução na Controladoria Geral, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar ao Controlador Geral relatórios periódicos refe-
rentes às atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Controladoria Geral;

f. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 
orçamento, administração financeira e de promoção do desenvolvimento 
da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor Técnico:

a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar 
a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as ne-
cessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordinados;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secreta-
ria;

b. planejar, coordenar e supervisionar os programas e projetos 
da Coordenadoria;

c. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer os elementos necessários para elaboração da 
proposta orçamentária da Secretaria;

e. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 

de atividades especiais;
g. indicar necessidades de desenvolvimento da equipe para 

os servidores que lhe são subordinados;
h. propor ao Secretário medidas objetivando melhor desenvol-

vimento dos programas, projetos e atividades sob sua direção;
i. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, rela-

tório técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

j. propor e conduzir reuniões de trabalho ou de treinamento 
com as unidades setoriais no âmbito do sistema ou subsistema municipal 
vinculado à sua unidade,, quando se tratar de ocupante de cargo coorde-
nador de coordenadoria central;

k. coordenar a elaboração, revisão e publicação das 
normas,bem como, a implantação e otimização de ferramentas e tecno-
logias,  formulários e documentos padrões utilizados no sistema ou sub-
sistema municipal vinculado à sua coordenação, bem assim, medidas de 
apoio organizacional às unidades setoriais,  quanto se tratar de ocupante 
de cargo de coordenador de coordenadoria central;

l. prestar orientação aos titulares de unidades setoriais 
sistêmicas, quando se tratar de ocupante de cargo de coordenador de 
coordenadoria central.

m. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII.  ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a exe-
cução dos planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, 
a elaboração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à 
formulação de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da 
Gerência;

f. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Secretário Executivo:

a. cumprir as determinações do superior imediato;
b. desenvolver atividades de redação;
c. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 

unidades;
d. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 

encaminhada ao superior imediato;
e. administrar a agenda do superior imediato, além de receber 

e encaminhar pessoas para contatos;
f. providenciar serviços de reprografia;
g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SESP

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1º -  A Secretaria de Serviços Públicos - SESP, reor-
ganizada pela Lei nº 730 de 18 de maio de 2006, que tem por finalidade 
formular e executar as políticas relativas aos serviços públicos, sua fiscali-
zação, manutenção, controle e concessão, bem como formular e executar 
as políticas de transporte urbano e de tráfego e administrar e fiscalizar a 
exploração do serviço de transporte público com a seguinte área de com-
petência:

I. fiscalização das atividades em vias e logradouros públicos;
II. polícia administrativa;
III. administração da iluminação pública;
IV. serviços de limpeza urbana;
V. administração e fiscalização de mercados e feiras livres;
VI. administração de cemitérios da Prefeitura e fiscalização 

dos particulares e dos serviços funerários;
VII. proteção da estética da cidade;
VIII. regulamentação do uso das vias públicas por veículos e 

por pedestres;
IX. execução, disciplinamento e fiscalização do transporte 

coletivo e outros meios de transporte público;
X. disciplinamento e fiscalização do transporte individual de 

passageiros;
XI. sinalização das vias e logradouros públicos;
XII. administração e exploração de estabelecimentos e esta-

ções de transbordo;
XIII. administração, controle e fiscalização do Sistema de 

Transporte e Trânsito, no que concerne ao Município na forma estabe-

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 
das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Controladoria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 11.  A substituição dos titulares dos Cargos em Comissão, 
nas ausências e impedimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á 
da seguinte forma:

I. o Controlador Geral pelo Subcontrolador;
II. o Subcontrolador pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um de seus subordinados.

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado 
pelo Controlador Geral, para os casos de substituição de que trata este 
artigo.

§2º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, por 
período superior a 30 (trinta) dias, o substituto do Controlador Geral será 
designado pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12. Os Cargos em Comissão da Controladoria Geral do Mu-
nicípio são os constantes no Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, 
na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 
Controladoria.

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - CGM

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subcontrolador • Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 

02 GES-II Assessor Técnico I • Assessoria Técnica 

04 GES-II Coordenador 
• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Central de Contabilidade 
• Coordenadoria Central de Auditoria 
• Coordenadoria Central de Análise 

09 GES-IV Gerente 

• Gerência de Serviços Administrativos e Gerais 
• Gerência de Acompanhamento da Execução 

Orçamentária 
• Gerência de Liquidação de Despesa 
• Gerência de Registros Contábeis 
• Gerência de Auditoria 
• Gerência de Contratos e Convênios 
• Gerência de Informações 
• Gerência de Análise de Contas 
• Gerência de Análise da Execução da Despesa 

 
01 

 
GAS-II Assessor Técnico II • Assessoria Técnica 

01 GAS-III 
 
Oficial de Gabinete 
 

• Gabinete 

02 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete 

06 GAS-V 
 
Secretário Executivo III 
 

• Gabinete 
• Assessoria Técnica 
• Coordenadoria Administrativa 
• Coordenadoria Central de Contabilidade 
• Coordenadoria Central de Auditoria 
• Coordenadoria Central de Análise 

 

S
E

C
R

E
T

Á
R

IO

Gabinete 
do Secretário -

GAB

Assessoria 
Técnica - ASTEC

Coordenadoria 
Administrativa -

CAD

Coordenadoria 
de Iluminação 
Pública - CIP

Coordenadoria 
de Serviços 

Públicos - CSP

Coordenadoria 
de 

Licenciamento e 
Fiscalização de 
Atividades - CLF

Gerência
de Serviços 

Administrativos -
GERAD

Gerência 
de Serviços Gerais 

- GESEG

Gerência
de Operações -

GEOPE

Gerência
de Feiras e 

Mercados - GEFEM

Gerência
de Serviços 

Diversos - GESDI

Gerência
de Licenciamento 

de Atividades -
GELIC

Gerência
de Fiscalização de 
Atividades - GEFIA

Legenda:
Subordinação Administrativa
Assessoria
Administração Indireta

Base Legal:
Lei nº. 730/2006 
Decreto n°. 4245/2006
Decreto nº. 

Gerência
de Projetos -

GEPRO

Superintendência 
de Trânsito e 
Transporte 

Público - STT

Limpeza
Pública de 
Camaçari -

LIMPEC
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lecida pelo Código Nacional de Trânsito;
XIV. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único - Para o cumprimento de sua finalidade 
poderá a Secretaria de Serviços Públicos, celebrar convênios, contratos 
e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais.

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2º -  A Secretaria de Serviços Públicos tem a seguinte 
estrutura:

I. Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete do Secretário – GAB;
b. Assessoria Técnica – ASTEC;
c. Coordenadoria Administrativa - CAD:
1.  Gerência de Serviços Administrativos - GERAD;
2.  Gerência de Serviços Gerais - GESEG.
d. Coordenadoria de Iluminação Pública - CIP:
1.  Gerência de Projetos – GEPRO;
2.  Gerência de Operações – GEOPE.
e. Coordenadoria de Serviços Públicos - CSP:
1.  Gerência de Feiras e Mercados - GEFEM;
2.  Gerência de Serviços Diversos – GESDI.
f. Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de Ativi-

dades - CLF:
1. Gerência de Licenciamento de Atividades - GELIC;
2. Gerência de Fiscalização de Atividades - GEFIA.
 II. Entidades da Administração Indireta:
a. Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT;
b. Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC.

Parágrafo único - A Secretaria de Serviços Públicos - SESP 
contará com assessoramento jurídico, que lhe será prestado pela Procu-
radoria Geral do Município.

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art.3º - Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao 
titular da pasta no desempenho das suas atribuições, compete:

I. coordenar a representação social e política do Secretário;
II. coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações 

públicas de interesse da Secretaria;
III. estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitu-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 
de competência da Secretaria;

IV. coordenar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e 
atos similares, e acompanhar sua execução;

V. processar os despachos e elaborar as sínteses dos assuntos 
a serem submetidos à determinação do Secretário;

VI. promover a divulgação das informações de interesse público 
relativas à Pasta;

VII. exercer outras competências correlatas.

Art.4º - À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade 
assessorar o titular da Secretaria no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistematica-
mente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações que 
viabilizem o processo de modernização administrativa da SESP, em estreita 
articulação com as unidades centrais dos Sistemas Municipais. 

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 
acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art.5º - A Coordenadoria Administrativa – CAD, que tem por 
finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, materiais e 
patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 
legislação específica dos respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos – GE-
RAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de 
Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria da Administração;

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da Secretaria;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com 

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-
taria;

e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-
tamento do pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
Secretaria;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-
vidores;

h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 
com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 
ao pagamento dos servidores;

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Secretaria.

j. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas altera-
ções, com base em consulta formulada a Coordenadoria Central de Mate-
riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 
relativa a banco de preços e catálogo de especificações de materiais;

k. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da Secretaria;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bem como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Secre-
taria, verificando suas condições de uso e conservação, sob a orientação 
da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 
da Secretaria da Administração;

o. manter o controle da utilização dos bens móveis da Secreta-
ria, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria 
Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;

p. receber as Notas Fiscais referente a serviços executados 
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar e executar as atividades relativas a gerenciamento 
de contratos específicos da sua unidade ; 

r. cumprir normas, instruções e procedimentos relativos a ar-
quivo e guarda de documentos sob a responsabilidade da Secretaria; 

s. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Gerais – GESEG:

a. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à 
expedição dos documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e 
manter atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços 
de malote;

b. receber, examinar e registrar documentos encaminhados à 
Secretaria, controlar sua tramitação, enviando-os aos destinatários, bem 
como prestar informações ao público sobre a localização de processos e 
expedientes;

c. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manutenção, 
e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;

d. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
e. cumprir normas e instruções para a administração dos 

serviços gerais;
f. cumprir normas e instruções para a administração dos servi-

ços de transporte, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria da Administração; 

g. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manu-
tenção dos veículos da Secretaria, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

h. exercer outras competências correlatas.
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Parágrafo único.  A CAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 
pessoas, compras, materiais, administração de bens patrimoniais, gestão 
de contratos e serviços e tecnologia e gestão da informação.

Art.6º - À Coordenadoria de Iluminação Pública - CIP, que 
tem por finalidade a execução de funções e atividades inerentes ao pla-
nejamento, à coordenação, à operação, ao controle e à fiscalização dos 
programas, projetos e serviços de iluminação pública do Município de 
Camaçari, compete:

I. através da Gerência de Projetos – GEPRO:

a. organizar e manter atualizado o cadastro da rede de ilumi-
nação pública do Município de Camaçari;

b. elaborar projetos de ampliação da rede de iluminação da 
Cidade;

c. manter em arquivo os projetos de ampliação da rede de 
iluminação da cidade;

d. planejar e projetar os sistemas de produção, distribuição de 
energia e iluminação pública.

e. exercer outras competências correlatas.

II.  através da Gerência de Operações - GEOPE:

a. efetuar a manutenção do sistema de iluminação pública 
do Município;

b. controlar a operação do sistema de iluminação pública;
c. operar e dar manutenção aos sistemas de produção, distri-

buição de energia e iluminação pública; 
d. instalar, provisoriamente, iluminação para eventos;
e. controlar o estoque de materiais utilizados para o sistema 

de iluminação;
f. especificar, controlar a qualidade, recuperar e guardar os ma-

teriais a serem aplicados no sistema de iluminação pública do Município;
g. fiscalizar o sistema de iluminação pública do Município;
h. exercer outras competências correlatas.

Art.7º - À Coordenadoria de Serviços Públicos – CSP, que 
tem por finalidade a execução das funções e atividades inerentes ao 
planejamento, à coordenação, à operação, ao controle e à fiscalização 
dos programas, projetos e serviços de feiras e mercados, bem como de 
cemitérios, proteção da estética da cidade e guarda de bens apreendidos 
em logradouros  públicos, no âmbito do Município, compete:

I. através da Gerência de Feiras e Mercados - GEFEM:

a. estabelecer medidas que disciplinem o exercício comercial 
e o funcionamento das feiras livres  e suas formas de abastecimento;

b. organizar quadros estatísticos e gráficos de densidade 
demográfica dos bairros, objetivando o controle efetivo das necessidades 
de feiras livres volantes;

c. conceder, a titulo precário, matrícula e alvará para o exercício 
de atividades nas feiras livres;

d. informar, examinar e dar pareceres em processos referentes 
à cassação ou suspensão de licença para os feirantes;

e. proceder a cassação de matrícula dos feirantes;
f. organizar e manter atualizado o cadastro de feirantes;
g. estabelecer planos para o funcionamento rotativo de feiras 

livres volantes, bem como os respectivos horários e suas localizações;
h. promover medidas visando a manutenção da ordem, o fun-

cionamento em perfeitas condições de higiene, a conservação e limpeza 
nas feiras livres, assim como dos produtos expostos à venda, articulando-se 
com os demais órgãos e autoridades competentes para o fiel cumprimento 
do disposto neste item;

i. elaborar os cálculos das taxas pelo exercício de atividade 
em feiras livres e do preço público pela utilização de área em logradouro 
público;

j. fiscalizar as atividades nas feiras livres e emitir autos de 
infração ou notificação e multas, bem como efetuar a apreensão de bens 
e mercadorias quando necessário;

k. instruir processos relativos a autos de infração;
l. elaborar relatórios técnicos de acompanhamento, controle 

e avaliação do funcionamento das feiras livres, bem  como relatórios 

administrativos;
m. administrar os mercados municipais;
n. organizar e manter atualizado o cadastro dos permissio-

nários;
o. informar, examinar e emitir pareceres em processos referen-

tes à outorga de permissões de uso em mercados públicos municipais;
p. promover medidas visando a manutenção da ordem, o fun-

cionamento em perfeitas condições de higiene, a conservação e limpeza 
nas dependências dos mercados, assim como dos produtos expostos à 
venda;

q. manter atualizado o zoneamento dos mercados com a indi-
cação das áreas permitidas às diferentes categorias de permissionários e 
aos produtos  comercializados;

r. elaborar os cálculos e controlar o recolhimento do preço 
público cobrado aos permissionários pela utilização de áreas no âmbito 
dos mercados públicos municipais;

s. instruir processos relativos aos autos de infração;
t. fiscalizar as atividades nos mercados e emitir autos de 

infração ou notificação e multas, bem como efetuar apreensão de mer-
cadorias, quando necessário, relativas às suas atividades e as normas 
legais em vigor;

u. instruir processos relativos à  retomada de boxes nos mer-
cados municipais;

v. elaborar relatórios técnicos de acompanhamento, controle 
e avaliação do funcionamento dos mercados, bem como relatórios admi-
nistrativos;

w. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Diversos - GESDI:

a. administrar os Cemitérios Públicos e fiscalizar os particula-
res, no âmbito do Município;

b. exercer o poder de fiscalização sobre os serviços executados 
pelas empresas funerárias;

c. organizar e manter atualizado o cadastro das empresas 
funerárias;

d. organizar e manter atualizado o cadastro de sepultamentos 
nos Cemitérios Públicos Municipais;

e. exercer o poder de fiscalização sobre as obras de Cemitérios 
particulares com o fim  de se fazer respeitar os projetos aprovados;

f. elaborar cálculos de preços públicos e emolumentos;
g. fornecer certidões de sepultamentos em Cemitérios Pú-

blicos;
h. exarar despachos em processos de títulos de concessão de 

legalização de lotes e terrenos nos Cemitérios Públicos;
i. tomar providências quanto a demarcação dos lotes, dando-

lhes o alinhamento previamente traçado; 
j. manter o arquivo de plantas topográficas dos Cemitérios;
k. exarar os despachos em processos sobre pedidos de 

aprovação de projetos e licença para a construção de túmulos e capelas 
mortuárias;

l. manter os registros  relativos a inumação, exumação, trans-
ladação e perpetuação de sepulturas;

m. realizar as inumações, exumações e transladações, quando 
devidamente autorizadas pelo órgão ou autoridade competente;

n. coordenar a execução dos convênios e acordos para pres-
tação de serviços funerários, firmados entre a Secretaria e as empresas 
desse ramo de atividade;

o. supervisionar a arrecadação e  o recolhimento das recei-
tas oriundas dos serviços prestados pela administração dos Cemitérios 
Públicos; 

p. efetuar a fiscalização ostensiva e permanente das ações 
de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
destino final do entulho produzido no município de Camaçari; 

q. efetuar a fiscalização objetivando o cumprimento da legis-
lação relativa à coibição das pichações dos logradouros públicos e seus 
equipamentos;

r. observar e estudar os hábitos da população no que tange ao 
descarte de entulhos e preservação da estética da cidade e propor ações, 
objetivando conscientizá-la sobre os benefícios proporcionados  pela correta 
deposição desses resíduos e pela manutenção da estética urbana;

s. atuar com outras Unidades, visando orientar, educar e 
estimular a correta deposição, transporte e destino final de entulho e a 
preservação da estética da cidade;

t. aplicar aos infratores a legislação vigente em todos os níveis 
(Federal, Estadual e Municipal);



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 222 - de 29 de setembro a 05 de outubro de 2007 PÁGINA 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

u. acompanhar a execução das medidas punitivas, acionando 
os órgãos competentes;

v. manter dados estatísticos referentes às ações atinentes ao 
descarte de entulho e proteção à estética da cidade;

w. subsidiar a Limpeza Pública de Camaçari - LIMPEC e 
demais Unidades envolvidas com o processo, fornecendo informações da 
sistemática de descarte de entulho no Município;

x. promover a guarda e vigilância, em locais apropriados, das  
mercadorias, equipamentos e similares apreendidos;

y. instruir  e exarar despachos em processos referentes à 
devolução ou ao destino dado às mercadorias, materiais, equipamentos e 
similares colocados sob a sua guarda e vigilância;

z. registrar  mercadorias, materiais, equipamentos e similares 
apreendidos e colocados sob a sua guarda e vigilância;

aa. manter em perfeitas condições de higiene, conservação 
e limpeza as dependências dos depósitos para guarda de produtos e 
mercadorias apreendidos;

bb. controlar o destino final das  mercadorias, equipamentos 
e similares apreendidos;

cc. exercer outras competências correlatas.

Art.8º - À Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 
Atividades - CLF, que tem por finalidade o planejamento, a coordenação, o 
controle e a fiscalização do funcionamento de atividades nos logradouros 
públicos municipais, compete:

I. através da Gerência de Licenciamento de Atividades - GE-
LIC:

a. analisar e enquadrar as solicitações para o exercício de 
atividades comerciais e de prestação de serviços em logradouros públicos, 
segundo os dispositivos definidos nos instrumentos legais pertinentes;

b. exarar os despachos em processos, examinar e dar pare-
ceres relativos  a pedidos de concessões de licença a título precário para 
atividades do comércio eventual e ambulante e de prestação de serviços 
em logradouros públicos;

c. informar, examinar e dar pareceres em processos relativos 
à outorga de permissões para atividades em logradouros públicos;

d. efetuar os cálculos das taxas a serem pagas pelo exercício 
das atividades;

e. elaborar os cálculos e controlar o recolhimento do preço 
público pela utilização de área em logradouros públicos;

f. estabelecer critérios e medidas que disciplinem o exercício 
das atividades em logradouros públicos para emissão, a título precário, 
do Alvará de Autorização;

g. conceder Alvará de Autorização para exploração, em lo-
gradouros públicos, de atividades comerciais e de prestação de serviços, 
ambulantes e eventuais  em locais predeterminados;

h. autorizar o uso de logradouros públicos, para o exercício 
de atividades artísticas , culturais, assistências e recreativas, na forma 
prevista na legislação em vigor;

i. elaborar e manter atualizado o zoneamento da cidade com 
indicação das áreas permitidas ao exercício de atividades do comércio 
eventual e ambulante e de prestação de serviços;

j. organizar e manter,  de  forma  sistemática,  os  cadastros do 
comércio eventual e ambulante e de prestação de serviços, cujas atividades 
sejam exercidas em logradouros públicos; 

k. manter os prontuários do comércio eventual e ambulante 
e de prestação de serviços, contendo  inclusive a documentação exigida 
por lei;

l. registrar, as ocorrências comunicadas;
m. manter o controle do recolhimento de tributos pelo exer-

cício de quaisquer atividades comerciais e de prestação de serviços em 
logradouros públicos;

n. elaborar relatórios técnicos de acompanhamento, controle 
e avaliação do funcionamento de suas atividades;

o. conceder matrícula e disciplinar as atividades de ambu-
lantes;

p. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Fiscalização de Atividades - GE-
FIA:

a. fiscalizar, de forma permanente e sistemática, as atividades 
do comércio eventual e ambulante e de prestação de serviços, desenvol-
vidas nos logradouros públicos, observando o cumprimento das normas, 

instruções, regulamentos ou quaisquer outros atos administrativos emitidos 
pelo Poder Público Municipal , articulando-se nesse sentido com os demais 
órgãos e autoridades competentes;

b. fiscalizar as atividades artísticas, culturais, assistenciais,  
recreativas e demais atividades submetidas ao poder de polícia, afetas a 
sua área de competência;

c. notificar e proceder à lavratura de autos de infração e multas 
relativas às suas atividades, segundo as normas legais em vigor;

d. estabelecer critérios e medidas que disciplinem a fiscalização 
e o controle de atividades em logradouros públicos;

e. instruir os autos de infração;
f. instruir os recursos de autos de infração;
g. elaborar relatórios técnicos de acompanhamento, controle 

e avaliação de suas atividades;
h. apreender equipamentos ou bens e mercadorias comercia-

lizadas em logradouros públicos que contrariem as normas, instruções, 
regulamentos  ou quaisquer  outros atos administrativos  emitidos pelo 
Poder Público Municipal;

i. recolher sucatas, bens ou equipamentos diversos deixados  
em logradouros públicos;

j. participar de atividades e ações de fiscalização conjunta com 
os demais órgãos e autoridades competentes, sempre que solicitado;

k. exercer outras competências correlatas.

Art.9 -  As Entidades mencionados no Art. 2º, inciso II deste 
Regimento terão sua organização e funcionamento definidos em legislação 
própria.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art.10 - Ao Secretário, cabe:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 
administração;

II. expedir orientações para  execução das leis e regulamen-
tos;

III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do 
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-
cretaria;

IV. comparecer à Câmara, dentro de 08 (oito) dias, quando 
convocado para, pessoalmente, prestar informações;

V. delegar atribuições aos seus subordinados;
VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de 

competência da Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo indicações para o 

provimento de cargos em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites 

previstos na legislação específica;
X. celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares me-

diante delegação do Chefe do Poder Executivo, bem como acompanhar 
sua execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Secretaria;

XII. orientar , supervisionar e avaliar as atividades  das Enti-
dades que lhe são vinculadas;

XIII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e 
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;

XIV. promover medidas destinadas à obtenção de recursos, 
objetivando a implantação dos programas de trabalho da Secretaria;

XV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico  
de sua Secretaria;

XVI. constituir comissões consultivas de especialistas ou 
grupos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua competência 
e duração;

XVII. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, 
relatório de sua gestão ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resul-
tados alcançados;

XVIII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo;

XIX. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos de 
leis, decretos ou outro atos normativos elaborados pela Secretaria; 

XX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e demais 
requerimentos formulados perante a Secretaria;



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 222 - de 29 de setembro a 05 de outubro de 2007 PÁGINA 40  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

XXI. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Art.11 - Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos sistemas municipais e das 
competências das respectivas unidades, cabe:

I. ao Subsecretário:

a. assistir ao Secretário em sua representação e contatos com 
organismos dos setores públicos e privados e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das 
atividades da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos 

assuntos e de sua atribuição;
f. transmitir às Unidades da Secretaria as determinações, 

ordens e instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Secretário;
h. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar direta e pessoalmente o Secretário, contribuindo 
com subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de suas 
atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais, no âmbito da Secretaria,  determinadas pelo Secretário, 
para promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de informa-
ção e de apoio, junto às unidades de trabalho da Secretaria e promover a 
sua consolidação, a fim de assistir o Secretário nos encontros e audiências 
com autoridades e personalidades;

d. utilizar mecanismos de cooperação e consulta entre as diver-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 
e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Secretário;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar direta e pessoalmente o Chefe do Poder Exe-
cutivo, contribuindo com subsídios técnicos para o processo decisório e 
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar estudos, desenvolver contatos e mediar ações 
multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 
integração das ações governamentais;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de infor-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 
consolidação, a fim de assistir o Chefe do Poder Executivo nos encontros e 
audiências com autoridades e personalidades nacionais e estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre 
as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que 
lhe forem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo 
Chefe do Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. assessorar o Secretário em assuntos de competência de 
sua Unidade;

b. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar a execução dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade;

c. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretá-
rio, a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos 
pela Unidade;

d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 
quando solicitado;

e. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução 

na Secretaria, com vistas à otimização dos seus projetos;
f. encaminhar ao Secretário relatórios periódicos referentes às 

atividades da Unidade ;
g. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 

Secretaria;
h. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinen-

tes aos Sistemas Municipais nas funções de Planejamento, Orçamento e 
Acompanhamento, Administração Financeira e de Desenvolvimento da 
Administração;

i. promover a articulação do Secretário com instituições públi-
cas e privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;

j. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor Técnico:
 
a. planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e ava-

liar a execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;
b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-

mações ou adoção de providências relativas à Unidade;
c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 

quando solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório 

técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indicadores 
qualitativos e quantitativos;

f. indicar à unidade de Recursos Humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os servidores que lhe são subordina-
dos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Assessor do Executivo:

a. assessorar diretamente o superior hierárquico em assuntos 
de sua especialização, elaborando pareceres, notas, minutas e informa-
ções;

b. promover a articulação do superior hierárquico com órgãos 
e entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

c. assegurar a elaboração de planos, programas e projetos 
relativos às funções de sua unidade;

d. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 
seu superior imediato;

e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Coordenador:

a. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências nas Unidades da Coordenadoria;

c. assistir ao Secretário em assuntos compreendidos na área 
de competência da respectiva Unidade;

d. expedir instruções na área de sua competência;
e. elaborar e submeter a apreciação e aprovação do Secretário 

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

f. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 
quando solicitado;

g. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

h. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamen-
to dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com vistas 
à otimização dos resultados;

i. articular-se com as demais Unidades, com vistas à integração 
das atividades da Secretaria;

j. indicar à Coordenadoria Administrativa as necessidades de 
treinamento para os servidores que lhe são subordinados;

k. propor ao Secretário a declaração de convênios, ajustes, 
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acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-
pectiva Coordenadoria;

l. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a exe-
cução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Secretário;

c. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências nas Unidades subordinadas;

d. assistir ao Secretário em assuntos compreendidos na área 
de competência da respectiva Unidade;

e. expedir instruções na área de sua competência;
f. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário 

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
Unidade;

g. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 
quando solicitado;

h. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos 
de trabalho, e a designação dos respectivos responsáveis para a execução 
de atividades especiais;

i. propor ao Secretário medidas destinadas ao aperfeiçoamento 
dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com vistas à 
otimização dos resultados;

j. articular-se com as demais Unidades, com vistas à integração 
das atividades da Secretaria;

k. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

l. indicar ao órgão de recursos humanos da Secretaria as 
necessidades de treinamento para os devidos servidores que lhe são 
subordinados;

m. propor ao Secretário a celebração de convênios, ajustes, 
acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais, na área de competência da 
respectiva Unidade;

n. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X. ao Secretário Executivo:

a. cumprir as determinações do superior imediato;
b. desenvolver atividades de redação;
c. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 

Unidades;
d. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 

encaminhada ao superior imediato;
e. administrar a agenda do superior imediato, além de receber 

e encaminhar pessoas para contatos;
f. providenciar serviços de  reprografia;
g. exercer outras atribuições inerentes ao cargo e à função.
h. prestar assistência ao Gabinete, nas atividades de relações 

públicas;
i. recepcionar e encaminhar pessoas;
j. realizar serviços de apoio geral que lhe forem atribuídos pelo 

superior imediato.
Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho 

das atribuições técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria, 
além daquelas definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas 
Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art.12 - A substituição do Secretário de Serviços Públicos e dos 
Cargos em Comissão, nas faltas e impedimentos eventuais dos respectivos 
titulares, far-se-á da seguinte forma:

I -  o Secretário pelo Subsecretário;
II -  o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III -  o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV -  o Coordenador por um dos Gerentes;
V -  o Gerente por um dos seus subordinados.

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado pelo 
Secretário, para os casos de substituição de que trata este artigo.

§2º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, por 
período superior a 30 (trinta) dias, o substituto do Secretário será designado 
pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art.13 -  Os Cargos em Comissão da Secretaria de Serviços 
Públicos são os constantes no Anexo Único, integrante deste Regimen-
to.

Art.14 -  Os casos omissos e as dúvidas que venham a sur-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 
Secretaria.

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SESP

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário • Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo • Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe • Assessoria Técnica 

01 GES-II Assessor do Executivo I • Gabinete 

03 GES-II Assessor Técnico I • Assessoria Técnica 

04 GES-II Coordenador  

• Coordenadoria Administrativa. 
• Coordenadoria de Iluminação Pública. 
• Coordenadoria de Serviços Públicos. 
• Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 

Atividades. 

08 GES-IV Gerente  

• Gerência de Serviços Administrativos 
• Gerência de Serviços Gerais 
• Gerência de Projetos. 
• Gerência de Operações. 
• Gerência de Feiras e Mercados. 
• Gerência de Serviços Diversos. 
• Gerência de Licenciamento de Atividades. 
• Gerência de Fiscalização de Atividades. 

01 GAS-II Assessor Técnico II • Assessoria Técnica 

 
01 

 
GAS-III 

 
Oficial de Gabinete • Gabinete 

02 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete 

06 GAS-V Secretário Executivo III 

• Gabinete  
• Assessoria Técnica 
• Coordenadoria Administrativa. 
• Coordenadoria de Iluminação Pública. 
• Coordenadoria de Serviços Públicos. 
• Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 

Atividades 
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IV. promover e participar de projetos e programas de educação 
e segurança de trânsito; 

V. estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva 
de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI. desenvolver estudos sobre acidentes de trânsito e suas 
causas;

VII. planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclistas; 

VIII. implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IX. executar a fiscalização, no exercício regular do poder de 
polícia de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas cabí-
veis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de 
circulação, parada, estacionamento, excesso de peso, dimensões, lotação 
dos veículos, emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 
automotores ou pela sua carga, notificando os infratores e arrecadando 
as multas que aplicar;

X. implantar, manter e operar o sistema de estacionamentos 
públicos;

XI. implantar a sistemática de fluxos permanentes de informa-
ção entre os diversos órgãos e entidades de trânsito, a fim de facilitar o 
processo decisório e a integração do Sistema;

XII. arrecadar valores provenientes da prestação e utiliza-
ção de serviços públicos, bem como pelo uso de bens e áreas de domínio 
público e pela exploração de serviço público sob o regime de concessão 
ou permissão;

XIII. arrecadar os valores provenientes de estada e remo-
ção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensio-
nadas ou perigosas;

XIV. credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar me-
didas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta 
e transporte de carga indivisível;

XV. implantar medidas para redução da circulação de 
veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão 
global de poluentes;

XVI. registrar e licenciar ciclomotores, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, na forma da legislação municipal, 
fiscalizando, autuando e aplicando penalidades; 

XVII. aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa 
por infrações da legislação de trânsito, na esfera de sua competência; 

XVIII. emitir permissão prévia para realização de obra ou evento 
que perturbe ou interrompa a livre circulação de veículos e pedestres ou 
coloque em risco a segurança; 

XIX. emitir prévia anuência com vistas à aprovação de projeto 
de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito;

XX. conceder autorização para conduzir veículos de pro-
pulsão humana e de tração animal;

XXI. conceder autorização especial de trânsito, nos casos 
de veículo ou combinação de veículos utilizados no transporte de carga 
indivisível que não se enquadre nos limites de peso e dimensões, e de 
transporte de passageiros em veículos de carga;

XXII. emitir permissão para uso de parte da calçada para outros 
fins além da circulação de pedestre;

XXIII. implantar e gerenciar equipamentos específicos, direta-
mente relacionados ao trânsito, no âmbito do Município; 

XXIV. executar pequenas intervenções físicas do sistema 
viário;

XXV. integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas 
impostas na área de sua competência;

XXVI. prestar contas de sua situação, na forma e prazos 
estipulados;

XXVII. programar, controlar, disciplinar e fiscalizar o Sistema 
de Transporte Público do Município, constituído de ônibus, táxis e trans-
portes especiais;

XXVIII. promover o desenvolvimento do transporte público 
do Município do Camaçari, através da elaboração e implantação de 
projetos e intervenções setoriais de natureza política, social, econômica 
e financeira;

XXIX. permitir, por ato próprio e com atendimento à disposição 
legal, a exploração por particulares dos serviços de transporte público do 
Município;

XXX. promover, através dos setores competentes, a partici-
pação do usuário do sistema no processo de adequação e melhoria do 
serviço público prestado;

REGIMENTO INTERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO - STT

CAPÍTULO I
Natureza, Sede e Foro

Art.1° A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, criada pela Lei nº 730, de 18 de maio de 2006 e alterada pelas Leis 
nº. 758, de 31 de outubro de 2006 e nº. 807, de 24 de julho de 2007, é uma 
Autarquia vinculada à Secretaria de Serviços Públicos, dotada de perso-
nalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira 
e patrimônio próprio, sede e foro na cidade de Camaçari, Estado da Bahia, 
regendo-se por este Regimento, pelas normas regulamentares que adotar 
e demais disposições legais pertinentes.

§ 1°.  A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT gozará, no que couber, de todas franquias e privilégios concedidos 
aos órgãos da administração direta do Município.

§ 2°.  A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
e sua sigla STT serão designações equivalentes para quaisquer fins e 
efeitos previstos em lei.

CAPÍTULO II
Finalidade e Competência

Art.2° À Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT, que tem por finalidade gerir os sistemas de trânsito e de transporte 
público, bem como exercer, no âmbito municipal, as atividades previstas 
no Código Brasileiro de Trânsito, compete:

I. cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trân-
sito;

II. implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do 
Programa Nacional de Trânsito;

III. estabelecer as diretrizes da Política Municipal de Trânsito, 
visando a segurança, a fluidez e a educação para o trânsito;

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO – STT

S
U

P
E

R
IN

TE
N

D
E

N
TE

Gabinete 
do 

Superintendente 
- GAB 

Assessoria 
Técnica - ASTEC

Diretoria
Administrativa e 
Financeira - DAF

Diretoria
Técnica de 

Trânsito - DTT

Diretoria 
Técnica de 
Transporte 

Público - DTP

Gerência
Administrativa -

GERAD

Gerência 
Financeira - GEFIN

Gerência
de Operação e  

Fiscalização do 
Trânsito - GEOFI

Gerência
de Educação para o 
Trânsito - GEDUT

Gerência
de Planejamento e 
Projetos - GEPRO

Gerência
de Transportes 

Coletivos - GERCO

Gerência
de Transportes 
Individuais e 

Especiais - GERIN

Legenda:
Subordinação Administrativa
Assessoria
Colegiado de Deliberação Superior
Órgão Colegiado

Base Legal:
Lei nº. 730/2006
Lei nº. 758/2006
Lei nº. 807/2007 
Decreto n°. 4368/2007
Decreto nº. 

Assessoria 
Jurídica - ASJUR

Gerência
de Planejamento e 

Engenharia de 
Trânsito - GEREN

Conselho
de 

Administração

Junta 
Administrativa 
de Recursos de 
Infração - JARI
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XXXI. detalhar operacionalmente o Sistema de Transporte 
Público, definindo linhas, equipa mentos e esquemas de integração;

XXXII. estabelecer as normas  e regulamentos do Sistema de 
Transporte Público do Município, fiscalizando, fixando e aplicando pena-
lidades, quando couber;    

XXXIII. proceder a estudos para a definição da política tarifária 
do Sistema de Transporte Público do Município;

XXXIV. orçar e gerir despesas e receitas do Sistema de 
Transporte Público, especialmente a parcela da receita diária proveniente 
das tarifas pagas pelos usuários de ônibus, em espécie e bilhetagem, sob 
controle de Autarquia;

XXXV. promover auditorias técnica, operacional e financeira 
nas empresas permissionárias de ônibus;

XXXVI. administrar os equipamentos urbanos e outros mobi-
liários do Sistema de Transporte Público do Município;

XXXVII. celebrar contratos com particulares, quando necessi-
dade de serviço assim o exigir;

XXXVIII. exercer outras competências correlatas. 

Parágrafo único - Para o cumprimento de sua finalidade poderá 
a Superintendência de Trânsito e Transporte Público, celebrar convênios, 
contratos e ajustes com instituições públicas e privadas, nacionais, es-
trangeiras e internacionais bem como, delegar competência aos órgãos e 
entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito para o exercício de 
atividades, com vistas à maior eficiência e à segurança do trânsito.

CAPÍTULO III
Organização

Art.3°  A Superintendência de Trânsito e Transporte Público - 
STT tem a seguinte estrutura:

I. Conselho de Administração;
II. Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI
III. Superintendência Executiva.
Art.4° O Conselho de Administração, órgão de deliberação, 

orientação e consultoria, tem sua composição, competência e normas de 
funcionamento fixadas em Regimento próprio.

Art.5° A Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI 
é um órgão colegiado, componente do Sistema Nacional de Trânsito, 
responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades 
aplicadas pela STT e terá sua composição, finalidade e funcionamento 
definidos em Regimento próprio.

Art.6° A Superintendência Executiva, exercida por um titular, 
tem a seguinte organização:

I. Gabinete do Superintendente – GAB:

a. Assessoria Técnica – ASTEC.
b. Assessoria Jurídica – ASJUR.

II. Diretoria Administrativa e Financeira – DAF:

a. Gerência Administrativa – GERAD;
b. Gerência Financeira – GEFIN.

III. Diretoria Técnica de Trânsito – DTT:

a. Gerência de Planejamento e Engenharia de Trânsito – 
GEREN;

b. Gerência de Operação e Fiscalização do Trânsito – GE-
OFI;

c. Gerência de Educação para o Trânsito – GEDUT.

IV. Diretoria Técnica de Transporte Público – DTP:

a. Gerência de Planejamento e Projetos - GEPRO;
b. Gerência de Transportes Coletivos – GERCO;
c. Gerência de Transportes Individuais e Especiais – GERIN.

CAPÍTULO IV
Competência das Unidades

Art.7° À Superintendência Executiva, compete:

I. cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável à Autarquia, 
bem como as deliberações do Conselho de Administração;

II. formular as políticas e diretrizes básicas da Autarquia, a 

programação anual de suas atividades e fixar as suas prioridades;
III. apreciar e aprovar planos, programas e projetos apresen-

tados pelas diversas unidades da Autarquia;
IV. promover a articulação da Autarquia com organismos pú-

blicos e privados, nacionais, estrangeiros e internacionais, objetivando o 
cumprimento de sua finalidade;

V. elaborar o plano de trabalho, as propostas orçamentárias 
anual  e plurianual e suas modificações, submetendo-as ao Conselho de 
Administração;

VI. elaborar propostas de alteração deste Regimento, subme-
tendo-as ao Conselho de Administração;

VII.  elaborar, na forma e prazos definidos na legislação 
específica, a prestação de contas, os demonstrativos orçamentário, finan-
ceiro e patrimonial e o relatório de atividades, submetendo-os à apreciação 
do Conselho de Administração;

VIII.  julgar a consistência do Auto de Infração de Trânsi-
to;

IX. receber, instruir e encaminhar à Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI os recursos interpostos; 

X. exercer outras competências correlatas.

Art.8° Ao Gabinete - GAB, que presta assistência ao Superin-
tendente no desempenho de suas atribuições, compete:

I. coordenar a representação social e política do Superinten-
dente;

II. organizar e coordenar o fluxo de informações e as relações 
públicas de interesse do Superintendente;

III. coordenar, no âmbito da Autarquia, as programações co-
memorativas de eventos relacionados com as suas atividades;

IV. processar os despachos e elaborar as sínteses dos assun-
tos a serem submetidos à determinação do Superintendente;

V. coordenar, no âmbito da Autarquia, a elaboração de con-
vênios, ajustes, acordos e atos similares;

VI. exercer outras competências correlatas.

Art.9° À Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade as-
sessorar o titular da Superintendência no desempenho das atividades de 
planejamento, orçamento, administração financeira, desenvolvimento da 
administração, implementação e controle da utilização de tecnologias de 
informação e de controle interno integrado, bem como avaliar sistematica-
mente o desempenho dos indicadores de resultados da Superintendência 
e implementar ações que viabilizem o processo de modernização admi-
nistrativa da STT, em estreita articulação com as unidades centrais dos 
Sistemas Municipais, compete:

I. prestar assessoramento na formulação de diretrizes e na 
definição de prioridades da Autarquia;

II. coordenar a elaboração do plano de trabalho da Autar-
quia;

III. assessorar o Superintendente  na celebração de convê-
nios, acordos e contratos com instituições públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais e acompanhar sua execução;

IV. elaborar, em articulação com a Gerência Administrativa e 
Financeira, as propostas orçamentárias da Autarquia;

V. exercer o acompanhamento da execução orçamentária e 
extra-orçamentária e proceder às alterações do orçamento, em articulação 
com a Gerência Administrativa e Financeira;

VI. exercer a supervisão, o acompanhamento e a avaliação 
dos planos, programas, projetos e atividades da Autarquia;

VII.             identificar, em articulação com órgãos com-
petentes, agências e fontes de financiamento para captação de recursos 
financeiros destinados à implantação de programas e projetos vinculados 
à Autarquia;

VIII. executar política de informática no âmbito da Superin-
tendência;

IX. administrar e controlar os recursos e o parque tecnológico 
de informática;

X. viabilizar as solicitações de sistemas, rotinas, procedi-
mentos e treinamentos, adequando-os às necessidades emergentes da 
Autarquia;

XI. estabelecer, manter e operar o sistema de comunicação 
entre as entidades gestoras de trânsito;

XII. exercer outras competências correlatas.
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ção, reparos e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da 
Autarquia;

r. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
s. propor normas e instruções para a administração dos servi-

ços gerais, em articulação com a Secretaria da Administração;
t. propor normas e instruções para a administração dos serviços 

de transporte, em articulação com a Secretaria da Administração;
u. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manu-

tenção dos veículos da Autarquia, bem como o consumo de combustível, 
lubrificantes, peças e acessórios;

v. manter sob guarda os materiais e equipamentos apreen-
didos;

w. analisar e emitir parecer em processos relativos à solicitação 
de devolução de materiais e equipamentos apreendidos;

x. lavrar termos de devolução de materiais e equipamentos;
y. solicitar a realização de leilões de materiais e equipamentos 

apreendidos, na forma da Lei;
z. fornecer relatórios sobre as atividades desenvolvidas e a 

listagem dos equipamentos e materiais apreendidos;
aa. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência Financeira - GEFIN:

a. desenvolver as atividades relacionadas com a captação, 
guarda, recolhimento e distribuição dos recursos financeiros, no âmbito 
da Autarquia, em articulação com a Secretaria da Fazenda;

b. fazer o registro de arrecadação e guarda de títulos e va-
lores;

c. promover a cobrança de créditos da Autarquia, controlando 
a saída e o retorno dos respectivos documentos;

d. emitir cheques e ordens bancárias, quando autorizado;
e. fazer o acompanhamento, o registro analítico e a conciliação 

mensal das contas bancárias de qualquer natureza;
f. manter em dia a remessa, para a contabilidade, da relação 

das despesas pagas e recibos arrecadados;
g. desenvolver as atividades de registro, controle e análise dos 

atos e fatos ligados à gestão financeira e patrimonial e execução orçamen-
tária da receita e da despesa, no âmbito da Autarquia, em articulação com 
a Secretaria  da Fazenda;

h. fazer o registro e o controle contábil das receitas e despesas 
orçamentárias e extra-orçamentárias;

i. executar a escrituração contábil da Autarquia, e proceder a 
contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial;

j. proceder ao controle contábil de depósitos, cauções, fianças 
bancárias e movimentação de fundos e de quaisquer ingressos;

k. elaborar balancetes e balanços orçamentários, financeiros e 
patrimoniais, bem como demonstrativos contábeis, orçamentários e extra-
orçamentários, necessários à prestação de contas;

l. examinar e revisar os processos de pagamentos;
m. apurar e controlar o pagamento de restos a pagar;
n. registrar o orçamento sintético e analítico, bem como suas 

alterações;
o. preparar os documentos de empenho e respectivas alte-

rações;
p. fazer a previsão, análise e controle das receitas da Autar-

quia;
q. controlar, em articulação com a Assessoria Técnica, a exe-

cução financeira do orçamento e de créditos adicionais;
r. controlar a concessão de adiantamentos e diárias;
s. efetuar cálculos apenas e exclusivamente sobre os Autos 

já taxados;
t. instruir os processos e recursos relativos a autos de infração, 

para apreciação da JARI;
u. emitir convite de cobrança para os autuados;
v. encaminhar, através da Diretoria, os processos de autos 

julgados e não pagos para execução judicial;
w. fornecer relatórios sobre as atividades desenvolvidas;
x. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único.  A DAF, na natureza de órgão setorial, 
sem prejuízo da subordinação administrativa à Autarquia, vincula-
se tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do 
Sistema Municipal de Administração, no que concerne às atividades 
de gestão de pessoas, compras, materiais, administração de bens 
patrimoniais, gestão de contratos e serviços e tecnologia e gestão 
da informação.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Autarquia, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal 
de Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, or-
çamento, acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

Art.10° À Assessoria Jurídica - ASJUR, que tem por finalida-
de o assessoramento jurídico e a representação judicial da Autarquia, 
compete:

I. representar e defender a Autarquia em qualquer instância 
judicial, nas causas em que for autora, ré, assistente, oponente, terceiro 
interveniente ou interessada, quando expressamente credenciada pelo 
Superintendente;

II. emitir parecer sobre questões  jurídicas em processos 
submetidos ao seu exame;

III. examinar e aprovar as minutas de editais de licitação, bem 
como de contratos, acordos, convênios e termos similares;

IV. assessorar, quando solicitada, a elaboração de minutas 
de projetos de lei,  razões de veto, decretos, regulamentos, regimentos e 
outros atos administrativos de interesse da Autarquia;

V. exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único – A ASJUR exercerá as suas atividades, sem 
prejuízo da subordinação administrativa à Autarquia, com vinculação técnica 
e operacional à Procuradoria Geral do Município, órgão central do sistema 
de assessoramento jurídico da Administração Pública Municipal.

Art.11 - À Diretoria Administrativa e Financeira – DAF, que tem 
por finalidade desenvolver as atividades de recursos humanos, material 
e patrimônio, serviços gerais, finanças e contabilidade, em estreita arti-
culação com as unidades centrais dos respectivos Sistemas Municipais, 
compete:

I. através da Gerência Administrativa - GERAD:

a. propor normas e instruções relativas à área de recursos 
humanos, em articulação com a Secretaria da Administração;

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos 

relativos aos servidores da Autarquia;
d. elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo com 

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Autar-
quia;

e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afas-
tamento do pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes 
a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da 
Autarquia;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos ser-
vidores;

h. elaborar a folha de pagamento de pessoal, em articulação 
com a Secretária da Administração, e coordenar as providência necessárias 
ao pagamento dos servidores, inclusive no que diz respeito ao recolhimento 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

i. controlar o pagamento de diárias;
j. propor normas e instruções relativas à aquisição, estocagem, 

distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Autarquia, em 
articulação com a Secretaria da Administração;

k. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas altera-
ções, bem como organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores 
e o catálogo de especificações do material de uso comum;

l. atender as requisições de material, oriundas das unidades 
da Autarquia;

m. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de 
acordo com a legislação pertinente;

n. receber, conferir e guardar o material adquirido, efetuando 
o controle físico-financeiro dos materiais estocados;

o. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, 
bom como promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Au-
tarquia, verificando suas condições de uso e conservação;

p. cadastrar e tombar os bens móveis e imóveis da Autarquia, 
controlando sua utilização;

q. coordenar, executar e controlar os serviços de reprografia, 
portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, limpeza, bem como de manuten-
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Art.12 - À Diretoria Técnica de Trânsito – DTT, que tem por 
finalidade planejar o sistema viário e do trânsito do Município, organizando 
ações para prevenção de acidentes a fim de melhorar as condições de flui-
dez e garantir a segurança para pedestres e motoristas, em conformidade 
com as normas adotadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, compete:

I. através da Gerência de Planejamento e Engenharia de 
Trânsito - GEREN:

a. planejar e elaborar projetos de engenharia de trânsito;
b. promover a realização das pesquisas que se fizerem neces-

sárias para a elaboração de projetos;
c. receber, opinar e encaminhar à Superintendência, para de-

cisão final, as sugestões de intervenção no sistema viário propostas pela 
comunidade à Autarquia, através da unidade competente;

d. realizar avaliação dos projetos implantados;
e. especificar os materiais e equipamentos empregados na 

sinalização horizontal e vertical, fornecendo os quantitativos pertinentes;
f. elaborar projetos de intervenção nos estacionamentos regu-

lamentados, objetivando beneficiar os usuários e a coletividade;
g. viabilizar a implantação de abrigos em pontos e terminais 

de ônibus;
h. viabilizar escalonamento de pontos de ônibus;
i. avaliar a implantação de pontos de táxi;
j. articular-se com a Diretoria Técnica de Transportes Públicos 

para avaliação das implantações de terminais de ônibus;
k. acompanhar a implantação, reimplantação, substituição ou 

retirada de placas e outros elementos de sinalização;
l. analisar e emitir parecer sobre a implantação ou retirada de 

redutores de velocidade e piquetes; 
m. analisar e emitir parecer sobre a utilização de parte da 

calçada para outros fins além da circulação de pedestres; 
n. efetuar análise prévia e emitir parecer técnico sobre os 

projetos de edificações que possam transformar-se em pólos atrativos de 
trânsito, no sistema viário do Município;

o. elaborar projetos de corredores de tráfego;
p. promover a realização de pesquisas que identifiquem os 

pontos críticos na circulação de veículos e pedestres, indicando a neces-
sidade de intervenção;

q. coletar dados estatísticos e de outros fatos que afetam o 
trânsito e tráfego do Município; 

r. organizar e manter atualizado o cadastro de vias, equi-
pamentos, abrigos, terminais, pontos de parada de transporte públicos, 
passarelas e estacionamentos;

s. executar as atividades de fiscalização e supervisão de obras 
e serviços de engenharia, de acordo com as especificações técnicas, as 
normas administrativas e o cronograma físico;

t. executar levantamentos físicos de serviços de engenharia;
u. elaborar relatórios de obras e serviços de engenharia rea-

lizados e em andamento;
v. examinar e atestar a execução de obras e serviços de en-

genharia para fins de pagamento;  
w. realizar vistorias técnicas;
x. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Operação e Fiscalização do Trân-
sito - GEOFI:

a. analisar, acompanhar e avaliar as intervenções no trânsito, 
em decorrência da execução de obras, implantações de projetos e eventos 
especiais, no sistema de circulação da cidade;

b. executar as intervenções e interdições no sistema viário, em  
decorrência de atos normativos, de rotina ou extraordinários;

c. encaminhar ao GAB, para deliberação e publicidade, as 
minutas de portarias  sobre interdições no trânsito; 

d. planejar, implantar, controlar e acompanhar os serviços de 
estacionamentos públicos;

e. propor e acompanhar intervenções de melhoria nos serviços 
de estacionamentos;

f. articular-se com as concessionárias, permissionárias e 
autorizatárias, com vistas à eficiência do serviço e ao bom atendimento 
ao usuário; 

g. propor à GEREN ampliação de áreas para estacionamentos 
de forma a atender a demanda;

h. controlar as permissões, autorizações, portarias e outros 
atos normativos pertinentes a Gerência;

i. controlar, avaliar e acompanhar novas áreas projetadas para 
implantação de estacionamentos;

j. propor, após avaliação, a desativação de estacionamentos;
k. acompanhar e propor mudanças e ajustes na operação de 

transporte que venham atender aos usuários do serviço;
l. elaborar, controlar e conferir relatórios sobre a arrecadação 

decorrente da receita dos serviços de estacionamento e remetê-los à 
DAF;

m. controlar e remeter a DAF os autos de infração lavrados;
n. executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar medi-

das administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento 
e parada, excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, nível de 
emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores 
ou por sua carga;

o. controlar os autos de infração de trânsito lavrados e enviá-
los para a DAF;

p. executar, avaliar e fiscalizar a operação do trânsito nos 
corredores de tráfego;

q. executar a fiscalização dos serviços de estacionamentos 
públicos;

r. articular-se com a Polícia Militar, para efetivação de medidas 
operacionais relativas ao policiamento ostensivo de trânsito;

s. prestar, diretamente ou  mediante credenciamento, os ser-
viços de escolta de cargas superdimensionadas ou perigosas;

t. adotar medidas de segurança relativas aos serviços de 
escolta e transporte de carga indivisível;

u. promover diretamente, ou por terceiros, a remoção de veí-
culos e de objetos em situação infracional nas vias de trânsito; 

v. vistoriar veículos que necessitem de autorização especial 
para transitar e estabelecer requisitos técnicos a serem observados para 
a sua circulação;

w. analisar e instruir processos relativos à autorização para 
conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

x. analisar e instruir processos relativos a registro e licencia-
mento, na forma da legislação municipal, de ciclomotores, veículos de 
tração e propulsão humana e de tração animal;

y. implantar e manter a sinalização vertical, horizontal e sema-
fórica no sistema viário;

z. identificar e indicar os materiais e os equipamentos mais 
adequados às sinalizações verticais, horizontais e semafóricas;

aa. supervisionar e fiscalizar a implantação da sinalização 
gráfica solicitada e deferida a particulares e/ou a comunidade de bairros;

bb. executar a colocação, substituição e retirada dos elementos 
de sinalização vertical e semafórica do Município;

cc. executar a pintura, recobrir e corrigir faixas de retenção, 
faixas, divisórias de pistas, setas “narizes” e meios-fios, da sinalização 
horizontal do Município;

dd. implantar sinalização semafórica no sistema viário do 
Município;

ee. estudar, viabilizar, supervisionar e fiscalizar a implantação 
de sinalização semafórica, solicitada e deferida a particulares;

ff. testar e especificar os materiais e equipamentos necessários 
ao desenvolvimento do Setor;

gg. conservar os equipamentos mantidos sob sua guarda, 
responsabilizando-se pelos danos e/ou perdas que venham a atingi-los;

hh. manter atualizadas as informações de consumo e estoque 
de materiais;

ii. prestar serviços técnicos especializados na sua área de 
competência ;

jj. manter atualizadas as informações de consumo e estoque 
de materiais;

kk. recuperar controladores e grupos focais danificados;
ll. montar, desmontar e armazenar os aparelhos eletro - ele-

trônicos;
mm. atender às solicitações emergenciais noturnas;
nn. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Educação para o Trânsito – GE-
DUT:

a. coordenar, executar e supervisionar projeto de educação 
para o trânsito;

b. promover, em articulação com órgãos e entidades públicas 
e privadas, a realização de eventos sobre trânsito, especialmente para 
instituições educacionais, empresas, comunidades de bairro e ou enti-
dades afins; 

c. promover a implantação de programação anual de eventos 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 222 - de 29 de setembro a 05 de outubro de 2007 PÁGINA 46  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ao cálculo dos custos de transportes.
k. elaborar projetos de transportes coletivos não abrangidos 

pelo serviço convencional;
l. elaborar estudos, planos e programas de emergência para o 

atendimento às situações de urgência e às situações especiais que exijam 
tratamento diferenciado;

m. planejar e realizar pesquisas de transporte;
n. administrar o cadastro da rede do Sistema de Transporte 

Coletivo, por ônibus;
o. desenvolver estudos específicos de programação  visual e 

representação gráfica;
p. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Transportes Coletivos - GERCO:

a. fiscalizar o cumprimento da programação operacional por 
parte das empresas permissionárias;

b. intervir e alterar a operação do Sistema de Transporte Co-
letivo, por ônibus,  nas situações de emergência;

c. acompanhar e monitorar as implantações e modificações 
no Sistema;

d. fiscalizar o cumprimento de normas e instruções operacio-
nais, registrando as irregularidades e adotando as medidas cabíveis;

e. operar a frota reguladora objetivando corrigir as irregulari-
dades operacionais e as flutuações de demanda;

f. intervir, sempre que necessário, na programação opera-
cional das estações de transbordo, para o saneamento de problemas 
emergentes;

g. efetuar e manter  atualizado o cadastro de veículos do Sis-
tema de Transporte Coletivo, por Ônibus, fiscalizando o cumprimento das 
normas de cadastro pelas permissionárias;

h. proceder ao cadastramento dos operadores do Sistema de 
Transporte Coletivo, por Ônibus;

i. controlar a operação das linhas do Sistema de Transporte 
Coletivo, por Ônibus;

j. fazer o controle estatístico das atividades da Gerência, emi-
tindo relatórios periódicos;

k. fazer cumprir o Regulamento de Transporte Coletivo, por 
ônibus, no que refere às condições de conforto, conservação, segurança 
e higiene dos veículos;

l. realizar vistorias programadas e eventuais nos veículos 
e equipamentos que integram o Sistema de Transporte Coletivo, por 
Ônibus;

m. cadastrar e selar as catracas dos veículos que compõem a 
frota do Sistema de Transporte Coletivo, por Ônibus;

n. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Transportes Individuais e Espe-
ciais - GERIN:

a. administrar os Termos de Permissão outorgados, pertinentes 
a táxi e transporte especial;

b. organizar e manter atualizada a documentação  do permis-
sionário e do exercício da permissão;

c. gerenciar a movimentação de documentos e realizar os 
serviços específicos de protocolo;

d. efetuar, manter atualizado e promover a renovação do ca-
dastro dos permissionários e condutores dos serviços de táxi e transporte 
especial do Município;

e. exercer o controle da guarda e movimentação do arquivo 
geral dos processos de outorga de permissões;

f. fiscalizar o cumprimento de normas e instruções referentes 
ao serviço de taxi e transporte especial, registrando a ocorrência de irre-
gularidades para o saneamento;

g. manter o controle operacional dos pontos regulamentados 
para o serviço de táxi;

h. efetuar vistorias anuais e eventuais na frota que integra o 
serviço de táxi e transporte especial;

i. proceder à distribuição aos permissionários, das tabelas 
oficiais que fixam as tarifas de cobrança do serviço de taxi e transporte 
especial;

j. exercer outras competências correlatas.

na área de  trânsito;
d. coordenar as atividades técnico-administrativas necessárias 

para a realização dos eventos;
e. elaborar e desenvolver programas e campanhas educativas, 

objetivando conscientizar os condutores e pedestres para o comportamento 
adequado no trânsito; 

f. executar projetos para a adequação e modernização da 
educação para o trânsito, tendo em vista a permanente evolução do sis-
tema educacional; 

g. realizar estudos e diagnósticos, visando coordenar o es-
tabelecimento e implantação de política de educação para a segurança 
do trânsito;

h. promover cursos para a divulgação das regras de trânsito; 
i. manter contatos permanentes com os estabelecimentos 

de ensino, visando à difusão de conhecimentos sobre trânsito entre os 
estudantes; 

j. projetar cartazes, panfletos e outros instrumentos audiovisu-
ais para finalidades de educação, no que se refere ao trânsito; 

k. promover, em colaboração com a área de comunicação do 
Município, divulgação nos órgãos da imprensa falada, escrita e televisada, 
das Normas do Código de Trânsito Brasileiro, regulamento do Código e 
Resoluções do CONTRAN, como também divulgar estudos que possam 
contribuir para a prevenção de acidentes; 

l. Utilizar dados e informações estatísticas, como subsídio para 
as políticas de educação para o trânsito;

m. realizar estudos e pesquisas com vistas à compatibilização 
do ensino de trânsito aos alunos das diferentes faixas etárias;

n. avaliar, diretamente ou através de terceiros, o impacto e 
alcance das campanhas e ações educativas desenvolvidas e implemen-
tadas pela Gerência;

o. avaliar, segundo os dados estatísticos, as causas e con-
seqüências dos acidentes de trânsito, e pesquisar e estudar as questões 
comportamentais dos usuários das vias, sejam pedestres ou condutores, 
que possam ser consideradas como potenciais fatores de risco;

p. elaborar relatórios comparativos entre os dados de Camaçari 
e demais cidades brasileiras ou de países estrangeiros, de acordo com 
padrões regulamentados;

q. formar, junto a instituições e comunidades, agentes multi-
plicadores em educação para o trânsito;

r. exercer outras competências correlatas.

Art.13 À Diretoria Técnica de Transporte Público - DTP, que tem 
por finalidade garantir o deslocamento de pessoas e bens, com segurança, 
integridade e rapidez, coordenando e executando planos, programas e 
projetos com vistas ao aumento do nível dos serviços e o atendimento às 
necessidades dos usuários dos de transportes públicos, compete:

I. através da Gerência de Planejamento e Projetos - GE-
PRO:

a. Elaborar estudos e projetos, normas e procedimentos obje-
tivando a racionalização e melhoria dos transportes públicos;

b. realizar estudos de viabilidade, criação e extinção de serviços 
de transporte coletivo por ônibus;

c. elaborar e manter atualizadas normas e instruções relativas 
à operação do transporte urbano por ônibus e sua integração com outras 
modalidades;

d. emitir parecer técnico sobre medidas ou projetos relaciona-
dos ao transporte urbano;

e. acompanhar o desempenho operacional das linhas e desen-
volver estudos permanentes para a otimização do serviço de transporte 
coletivo por ônibus;

f. implantar e administrar o cadastro de linhas do serviço 
de transporte coletivo, incluindo equipamentos e todos os parâmetros 
necessários para a operacionalização do Sistema de Transporte Público 
do Município;

g. elaborar cálculos de custo dos serviços de transporte coletivo 
por ônibus, táxi, transportes especiais e correlatos;

h. elaborar estudos de avaliação econômica das linhas, empre-
sas operadoras e projetos especiais do Sistema de Transporte Público;

i. coletar e tabular, sistematicamente, os dados necessários à 
fixação e reajuste de tarifas;

j. realizar, sistematicamente, estudos e pesquisas específicos 
para a obtenção de índices de consumo e demais parâmetros necessários 
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CAPÍTULO V
Atribuições

Art.14 - Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-
sempenho das atividades concernentes aos sistemas municipais e das 
competências das respectivas unidades, cabe:

I -  ao Superintendente:

a. representar a Autarquia, ativa e passivamente, em juízo e 
fora dele, podendo, inclusive, celebrar acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, observada a legislação pertinente;

b. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar 
os serviços da Autarquia;

c. submeter ao Conselho de Administração as matérias de sua 
competência, cumprindo e fazendo cumprir suas decisões;

d. apreciar e submeter à aprovação do Conselho de Administra-
ção a proposta orçamentária anual e plurianual, e respectivas  alterações 
da Autarquia;

e. encaminhar ao Secretário de Serviços Públicos e ao Con-
selho de Administração, relatórios e balancetes  mensais das atividades 
da Autarquia;

f. autorizar a abertura, movimentação e encerramento de con-
tas bancárias, sempre com a assinatura  conjunta do Diretor Administrativo 
e Financeiro;

g. delegar atribuições aos seus subordinados;
h. praticar todos os atos relativos a pessoal, nos termos da 

legislação em vigor;
i. promover e controlar a aplicação de recursos destinados às 

atividades da Autarquia, de acordo com as normas legais pertinentes;
j. assinar e endossar, em conjunto com o Diretor Administrativo 

e Financeiro, cheques, ordens bancárias, duplicatas, notas promissórias 
e outros títulos de crédito;

k. remeter ao Tribunal de Contas dos Municípios, na forma e 
prazos definidos na legislação, a prestação de contas da Autarquia;

l. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a 
assuntos da Autarquia;

m. aprovar planos, programas, projetos, orçamentos e crono-
gramas de execução e desembolso da Autarquia;

n. promover medidas destinadas à obtenção de recursos obje-
tivando a implantação dos programas de trabalho da Autarquia;

o. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico 
da Autarquia;

p. constituir comissões, homologar, dispensar e declarar ine-
xigibilidade de licitações, observada a legislação específica; 

q. constituir comissões de sindicância e de processo ad-
ministrativo para apuração de irregularidades, observada a legislação 
específica; 

r. constituir comissões ou grupos de trabalho para promover 
estudos ou desenvolver atividades técnicas específicas;

s. encaminhar às autoridades competentes minutas de antepro-
jeto de lei, decreto ou outros atos normativos de interesse da Autarquia;

t. apresentar, periodicamente, ou quando for solicitado, re-
latório de sua gestão, ao Secretário de Serviços Públicos, indicando os 
resultados alcançados;

u. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem dele-
gadas pela autoridade competente;

v. receber e encaminhar, devidamente instruídos, à Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações - JARI os recursos interpostos 
contra a imposição de penalidades de trânsito;  

w. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

II -  ao Chefe de Gabinete:

a. assistir ao Superintendente em sua representação e con-
tatos com organismos dos setores públicos e privados e com o público 
em geral;

b. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do 
Gabinete;

c. prestar assistência ao Superintendente na coordenação às 
Unidades que integram a estrutura da Autarquia;

d. assistir ao Superintendente no despacho do expediente;
e. auxiliar o Superintendente no exame e encaminhamento 

dos assuntos de sua atribuição;
f. transmitir ao Conselho de Administração da Autarquia as 

determinações, ordem e instruções do Superintendente;
g. cumprir e fazer cumprir as diretrizes, normas e procedimen-

tos técnicos, administrativos e financeiros adotados pela Autarquia;
h. auxiliar o Superintendente no planejamento e coordenação 

das atividades da Autarquia;
i. promover a integração e o desenvolvimento técnico e inter-

pessoal das respectivas equipes de trabalho;
j. exercer encargos especiais que lhe forem cometidos pelo 

Superintendente;
k. desempenhar outras competências inerentes ao cargo;

III -  ao Assessor Chefe:

a. assessorar o Superintendente em assuntos de competência 
de sua unidade;

b. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar os trabalhos desenvolvidos pela unidade;

c. elaborar e submeter, à apreciação e aprovação do Supe-
rintendente, a proposta de planos, programas e projetos a serem desen-
volvidos pela Unidade;

d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à unidade, 
quando solicitado;

e. propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfei-
çoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em 
execução na Autarquia, com vistas a sua otimização;

f. encaminhar ao Superintendente relatórios periódicos refe-
rentes às atividades da Unidade ;

g. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da 
Autarquia;

h. supervisionar, coordenar e controlar as atividades pertinentes 
as funções de planejamento, de orçamento e acompanhamento, de de-
senvolvimento da administração, definidas na legislação dos respectivos 
Sistemas Municipais;

i. promover a articulação do Superintendente com instituições 
públicas e privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;

j. prestar assessoramento jurídico à Autarquia;
k. prestar assistência e pronunciar-se em assuntos jurídicos 

que envolva estudos, análises e emissão de pareceres de interesse da 
Autarquia;

l. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IV -  ao Assessor (Técnico e Jurídico):

a. assessorar o Superintendente nos assuntos que esse lhe 
tenha delegado;

b. coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar os trabalhos 
que lhes forem determinados pelo Superintendente;

c. elaborar e submeter, à apreciação e aprovação do Superin-
tendente, a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvol-
vidos resultados dos trabalhos sob a sua coordenação;

d. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos aos trabalhos 
submetidos à sua coordenação;

e. encaminhar ao Superintendente relatórios periódicos refe-
rentes às atividades sob a sua coordenação;

f. assessorar o titular da unidade nos assuntos de sua com-
petência;

g. colaborar nos trabalhos desenvolvidos pela unidade, sempre 
que convocado;

h. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à unidade, 
quando solicitado;

i. prestar assessoramento técnico à Autarquia;
j. quando assessor jurídico, exercer o controle da legalidade 

dos atos praticados pela Autarquia, sempre que submetidos ao seu exa-
me;

k. pronunciar-se em assuntos técnicos que envolvam estu-dos, 
análises e emissão de pareceres de interesse da Autarquia;

l. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

V -                ao Presidente da JARI:

a. presidir as reuniões;
b. representar a JARI para todos os efeitos e delegar tarefas 

a seus membros;
c. distribuir os processos para análise de todos os membros, 

alternadamente;
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d. convocar as reuniões nos termos do presente regimento;
e. solicitar ao Executivo Municipal os recursos necessários 

para o regular funcionamento da JARI;
f. encaminhar o resultado dos julgamentos ao Órgão Municipal 

de Trânsito para as devidas providências;
g. assinar as atas das reuniões;
h. examinar , dar parecer, pedir vista e votar os processos de 

sua alçada;
i. desempenhar outras competências inerentes ao cargo

VI -  ao Diretor:

a. orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar a exe-
cução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pelas 
Unidades subordinadas, de acordo com as normas em vigor e diretrizes 
estabelecidas pelo Superintendente;

c. acompanhar a instrução de processos, prestação de infor-
mações ou adoção de providências nas Unidades subordinadas;

d. assistir ao Superintendente em assuntos compreendidos na 
área de competência da respectiva Unidade;

e. expedir instruções na área de sua competência;
f. elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Superin-

tendente as propostas de planos, programas e projetos a serem desen-
volvidos pela Unidade;

g. apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Unidade, 
quando solicitado;

h. propor ao Superintendente a constituição de comissões ou 
grupos de trabalho e a designação dos respectivos responsáveis para a 
execução de atividades especiais;

i. propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfeiço-
amento dos programas, projetos e atividades sob sua coordenação, com 
vistas à otimização dos resultados;

j. articular-se com as demais Unidades, com vistas à integração 
das atividades da Autarquia;

k. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos; 

l. indicar ao órgão de recursos humanos da Autarquia as neces-
sidades de treinamento para os servidores que lhe são subordinados;

m. propor ao  Superintendente a celebração de convênios, 
ajustes, acordos e atos similares com órgãos e entidades públicas e pri-
vadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, na área de competência 
da respectiva Unidade;

n. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

VII - ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a 
execução das atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à 
sua Unidade;

c. fazer cumprir as normas e determinações referentes a sua 
área de atuação;

d. sugerir ao Diretor, no âmbito de sua competência, a elabo-
ração de normas e a adoção de medidas necessárias ao bom desenvol-
vimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Diretor, os elementos necessários à formulação 
de diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da Gerência;

f. acompanhar os desembolsos relativos às despesas efetua-
das com a execução de projetos e atividades da respectiva Unidade;

g. apresentar, periodicamente, ao seu superior hierárquico, 
relatório técnico de desempenho das suas atribuições, baseado em indi-
cadores qualitativos e quantitativos;

h. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

VIII - ao Membro da JARI:

a - examinar os processos entregues pelo Presidente, emitindo 
parecer;

b. exercer o direito de voto sobre os processos em análise ou 
sobre qualquer assunto em pauta;

c. pedir vista de qualquer processo em julgamento a fim de 
melhor examiná-lo;

d. representar a JARI em atividades delegada pelo Presiden-
te;

e. contribuir no que for possível para que a JARI exerça melhor 
suas competências;

f. desempenhar outras competências inerentes ao cargo.

IX -  ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações 
públicas;

b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos 

pelo superior imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X -   ao Secretário Executivo:

a. cumprir as determinações do superior imediato;
b. desenvolver atividades de redação;
c. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas 

unidades;
d. controlar a tramitação do expediente e da correspondência 

encaminhada ao superior imediato;
e. administrar a agenda do superior imediato, além de receber 

e encaminhar pessoas para contatos;
f. providenciar serviços de reprografia;
g. exercer outras atribuições inerentes ao cargo e à função.

§1º - As alíneas j e k do inciso III deste artigo referem-se às 
atribuições exclusivas do Assessor Chefe responsável pela Assessoria 
Jurídica.

§2º - Ao Assessor Técnico cabe o desempenho das atribuições 
técnicas necessárias ao funcionamento da Superintendência, além daque-
las definidas nos Regulamentos dos respectivos Sistemas Municipais.

CAPÍTULO VI
Substituições

Art.15 - A substituição dos titulares dos Cargos em Comissão, 
nas ausências e impedimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á 
da seguinte forma:

 I. o Superintendente pelo Chefe de Gabinete;
II. o Chefe de Gabinete pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores;
IV. o Diretor por um dos Gerentes;
 V. o Gerente por um dos seus subordinados.

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado pelo 
Superintendente, para os casos de substituição de que trata este artigo.

§2º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, por 
período superior a 30 (trinta) dias, o substituto do Superintendente será 
designado pelo Prefeito.

CAPÍTULO VII
Pessoal

Art.16 - O pessoal da Superintendência de Trânsito e Trans-
porte Público está submetido ao regime jurídico único dos servidores do 
Município de Camaçari.

Art.17 -  A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
poderá oferecer, nos termos da legislação específica, estágios a estudantes 
de nível médio e superior.

CAPÍTULO VIII
Patrimônio e Administração Financeira

Art.18 - Constituem patrimônio da Superintendência de Trân-
sito e Transporte Público os bens e direitos pertencentes ao Município, 
atualmente afetados à execução das atividades de trânsito e de transporte 
público a serem identificados, avaliados e transferido à autarquia, bem 
assim aqueles que venham a ser constituídos de forma legal.

Art.19 - Constituem receitas da Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público:

I. recursos provenientes de dotações orçamentárias;
II. rendas patrimoniais e as provenientes dos seus serviços, 

bens e afins;



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 222 - de 29 de setembro a 05 de outubro de 2007 PÁGINA 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETO FINANCEIRO Nº.131/2007
DE 05 DE SETEMBRO DE 2007

Altera o Quadro de Detalhamento da 
Despesa – QDD, aprovado pelo Decreto 
nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, para o 
exercício financeiro de 2007, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo § 
4o, do Artigo 34, da Lei n°. 740, de 12 de Julho de 2006, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2007,

DECRETA:
 
Art. 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa 

- QDD do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2007, aprovado 
pelo Decreto nº. 4348, de 05 de janeiro de 2007, correspondente à Progra-
mação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente 
subordinados ao Chefe do Poder Executivo, na forma do Anexo Único 
deste Decreto, observadas as definições contidas no Inciso XXI, do Art. 8º 
e no § 4º, do Art. 34, da Lei nº. 740/2006, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias / 2007.

Art. 2º - A Execução Orçamentária obedecerá ao Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e 
Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada 
Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, 
fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no caput deste ar-
tigo, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de 
Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados 
no Decreto de Programação Financeira do Município, para o exercício de 
2007, em cumprimento ao disposto nos Art. 8o e 13, da Lei Complementar 
Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e Art. 47 a 50, da Lei Federal nº. 
4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer 
o efetivo acompanhamento da Execução Orçamentária, bem como efetuar 
os registros contábeis decorrentes deste Decreto. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor à data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, EM 05 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - STT

III. recursos decorrentes de transferência dos Orçamentos da 
União ou do Estado; 

IV. recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com órgãos ou entidades públicas ou privadas, nacionais, 
estaduais ou internacionais;

V. receitas provenientes da aplicação de multas pelo descum-
primento da legislação.

Parágrafo único - Em caso de extinção da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público, seus bens, direitos e obrigações reverterão 
ao patrimônio do Município, salvo disposição em contrário expressa em 
ato de doação.

Art. 20 - A administração financeira, material e patrimonial da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público obedecerá aos princípios 
gerais estabelecidos na legislação específica que lhe sejam aplicáveis, e 
aos seguintes:

I. o exercício financeiro coincidirá com o ano civil;
II. a proposta orçamentária para cada exercício será encami-

nhada à apreciação do Conselho de Administração, nos prazos e na forma 
definidos na legislação pertinente.

Art.21 - A execução orçamentária e a prestação de contas 
anual obedecerão às normas de administração financeira adotadas pelo 
Município.

Parágrafo único - A prestação de contas anual a que se refere 
este artigo será apresentada ao Conselho de Administração e, após exame 
e deliberação, encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos 
prazos exigidos pela legislação pertinente.

Art.22 - O Plano Geral de Contas discriminará as receitas, 
despesas e demais elementos de modo a possibilitar a avaliação financeira 
e patrimonial da Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Art.23 - Os programas e projetos aprovados pelo Conselho 
de Administração, cuja execução exceda a um exercício financeiro, deve-
rão constar do orçamento plurianual de investimentos e dos orçamentos 
subseqüentes.

CAPÍTULO IX
Disposição Gerais

Art.24 - O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo.

Art.25 - Provimento dos Cargos em Comissão da Superin-
tendência de Trânsito e Transporte Público far-se-á mediante ato do 
Superintendente.

Art.26 - A participação no Conselho de Administração da Supe-
rintendência de Trânsito e Transporte Público não será remunerada, mas 
considerada serviço público relevante para todos os efeitos legais.

Art.27 - Os Cargos em Comissão da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público são os constantes do Anexo Único, deste 
Regimento.

Art.28 - A Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
prestará o necessário apoio administrativo e financeiro à Junta Adminis-
trativa de Recursos de Infrações – JARI.

Art.29 - Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, 
na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 
Autarquia.

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-I Superintendente • Gabinete do Superintendente 

02 GES-II Assessor Chefe • Assessoria Técnica 
• Assessoria Jurídica 

01 GES-II Chefe de Gabinete • Gabinete do Superintendente 

01 GES-II Presidente da JARI • Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

03 GES-II Diretor 
• Diretoria Administrativa e Financeira. 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
• Diretoria Técnica de Transporte Público 

02 GES-III Assessor Técnico • Assessoria Técnica 
02 GES-III Assessor Jurídico • Assessoria Jurídica 

08 GES-III Gerente 

• Gerência Administrativa 
• Gerência Financeira 
• Gerência de Planejamento e Engenharia de 

Trânsito 
• Gerência de Operação e Fiscalização do Trânsito 
• Gerência de Educação para o Trânsito 
• Gerência de Planejamento e Projetos 
• Gerência de Transportes Coletivos 
• Gerência de Transportes Individuais e Especiais 

03 GES-IV Membro da JARI • Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

12 GAS-II Supervisor de Trânsito 
 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
 

07 GAS-II Supervisor de Transporte • Diretoria Técnica de Transporte Público 

02 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete do Superintendente 

05 GAS-V Secretário Executivo III 

• Assessoria Técnica 
• Assessoria Jurídica 
• Diretoria Administrativa e Financeira. 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
• Diretoria Técnica de Transporte Público 

 

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-I Superintendente • Gabinete do Superintendente 

02 GES-II Assessor Chefe • Assessoria Técnica 
• Assessoria Jurídica 

01 GES-II Chefe de Gabinete • Gabinete do Superintendente 

01 GES-II Presidente da JARI • Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

03 GES-II Diretor 
• Diretoria Administrativa e Financeira. 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
• Diretoria Técnica de Transporte Público 

02 GES-III Assessor Técnico • Assessoria Técnica 
02 GES-III Assessor Jurídico • Assessoria Jurídica 

08 GES-III Gerente 

• Gerência Administrativa 
• Gerência Financeira 
• Gerência de Planejamento e Engenharia de 

Trânsito 
• Gerência de Operação e Fiscalização do Trânsito 
• Gerência de Educação para o Trânsito 
• Gerência de Planejamento e Projetos 
• Gerência de Transportes Coletivos 
• Gerência de Transportes Individuais e Especiais 

03 GES-IV Membro da JARI • Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

12 GAS-II Supervisor de Trânsito 
 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
 

07 GAS-II Supervisor de Transporte • Diretoria Técnica de Transporte Público 

02 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete do Superintendente 

05 GAS-V Secretário Executivo III 

• Assessoria Técnica 
• Assessoria Jurídica 
• Diretoria Administrativa e Financeira. 
• Diretoria Técnica de Trânsito 
• Diretoria Técnica de Transporte Público 
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DECRETO FINANCEIRO Nº. 132/2007
DE 05 DE SETEMBRO DE 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Or-
çamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, no valor de R$ 4.592.321,28 
(quatro milhões, quinhentos e noventa 
e dois mil, trezentos e vinte e um reais e 
vinte e oito centavos), na forma que indica, 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições con-
tidas na Lei nº. 772/2007, Lei Orçamentária Anual, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares à 
estrutura orçamentária do Município, para o exercício de 2007 e, ainda, 
com fundamento no Art. 43, da Lei 4.320/1964 e no Inciso VI, do Art. 167, 
da Constituição Federal,

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orça-
mento Fiscal e da Seguridade Social do Município, aprovado pela Lei nº. 
772 de 04 de janeiro de 2007, no valor R$ 4.592.321,28 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e oito 
centavos), a serem consignados aos Órgãos e suas respectivas Unidades 
Orçamentárias, na categoria de programação e elementos de despesas 
abaixo relacionados:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender o presente Crédi-
to Adicional Suplementar são decorrentes da anulação parcial de dotações, 
com respaldo na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 740/2006, na Alínea “c”, 
do Inciso I, do Art. 7º, da Lei nº. 772/2007, que autoriza o Poder Executivo a 
proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento do 
Município, para o exercício de 2007, em conformidade com o estabelecido 
no Inciso III, do § 1º, do Art. 43, da Lei 4.320/64, e com base no Inciso VI, 
do Art. 167, da Constituição Federal, no valor de R$ 4.592.321,28 (quatro 
milhões, quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e um reais e 
vinte e oito centavos), conforme detalhamento abaixo:

Art. 3º - As modificações orçamentárias efetuadas por este 
Decreto, ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias 
indicadas, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa das 
mesmas.

Art. 4º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plu-
rianual 2006/2009, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro 
de 2007, aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e 740/2006, respectivamente, 
em decorrência dos Créditos abertos neste Decreto.

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar 
os registros necessários à execução deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, EM 05 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE  CAMAÇARI 
ANEXO ÚNICO -   DECRETO  FINANCEIRO Nº 131/2007, DE 05/09/2007 

ALTERAÇÃO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD 
  

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL CLASSIFICAÇÃO   ALTERAÇÃO DE QDD   

ÓRGÃO UNIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA CE GND MOD.AP. 
ELEMENTO Fonte  

ACRÉSCIMO REDUÇÃO 
3 3 90 30 01 1.918.729,63 - 
3 3 90 39 01 - 1.746.143,96 12 361 007 6007 
3 3 90 92 01  172.585,67 
3 3 90 30 01 86.276,29 - 

03.03 - 
SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 

03.03.03 - 
SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 

12 361 007 6097 
3 3 90 39 01 - 86.276,29 

SOMA DA UNIDADE 2.005.005,92 2.005.005,92 

3 3 90 30 00 35.000,00 - 03.10 - SEAS - 
SECRETARIA 
DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

03.03.10 - SEAS 
- SECRETARIA 
DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

08 122 18 6046 
3 3 90 39 00 - 35.000,00 

SOMA DA UNIDADE 35.000,00 35.000,00 
3 3 90 39 02 30.000,00 - 

3 3 90 14 02 - 10.000,00 
03.04 - 
SECRETARIA 
DE SAÚDE 

03.04.43 - 
FUNDO 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

10 305 008 2058 

3 3 90 32 02 - 20.000,00 
SOMA DA UNIDADE 30.000,00 30.000,00 

3 3 90 30 00 5.000,00 - 08 241 018 6032 3 3 90 39 00 - 5.000,00 
3 3 90 30 12 10.000,00 - 

03.10 - 
SECRETARIA 
DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

03.10.105 - 
FMAS - FUNDO 
MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

08 243 018 6038 3 3 90 39 12 - 10.000,00 
SOMA DA UNIDADE 15.000,00 15.000,00 

TOTAL GERAL 2.085.005,92 2.085.005,92 

 

CLASSIFICAÇÃO 
Institucional Programática Econômica Fonte Valor 

33.90.30 01 1,004,975.49 
12.361.007.6007 - GESTÃO 
DE AÇÕES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

44.90.52 01 2,680,045.79 03.03.03 - SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 12.365.007.6008 - GESTÃO 

DE AÇÕES DO ENSINO 
INFANTIL 44.90.52 01 197,300.00 

SOMA DA UNIDADE 3,882,321.28 
33.90.39 02 20,000.00 10.305.008.2058 - GESTÃO 

DAS AÇÕES DE VIDILÂNCIA 
À SAÚDE  

44.90.52 
 

02 
 

100,000.00 03.04.43 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.008.6066 - GESTÃO 

DAS AÇÕES DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE 

33.90.39 02 60,000.00 

SOMA DA UNIDADE 180,000.00 

03.88. 87 -  GESTÃO 
SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.022.2044 - 
ENCARGOS 
ADMINISTRATIVOS 
DIVERSOS DO MUNICÍPIO 

31.90.34 00 530,000.00 

SOMA DA UNIDADE 530,000.00 
TOTAL GERAL 4,592,321.28 

 

CLASSIFICAÇÃO 
Institucional Programática Econômica Fonte Valor 

33.90.39 01 170,000.00 
12.361.007.1007 - CONST. 
ADEQUAÇÃO E REFORMA 
DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO ENS. FUND. 

44.90.51 01 1,864,584.13 

33.90.30 01 109,830.34 

33.90.39 01 53,778.05 

12.361.007.2055 - GESTÃO 
DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 
PRODUZIDAS NA CIDADE 
DO SABER 

44.90.52 01 815,461.66 

12.361.007.6007 - GESTÃO 
DE AÇÕES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 31.91.13 01 253,856.04 

33.90.32 01 118,627.84 

33.90.36 01 98,883.22 

12.365.007.6008 - GESTÃO 
DE AÇÕES DO ENSINO 
INFANTIL 

33.90.39 01 197,300.00 
12.365.007.6015 - GESTÃO 
DAS AÇÕES DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
EM CRECHE 33.90.30 01 100,000.00 

 
 
 
 
 
03.03.03 - SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
03.03.03 - SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 

12.367.007.6021 - GESTÃO 
DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 31.90.11 01 100,000.00 

SOMA DA UNIDADE 3,882,321.28 
33.90.14 02 30,000.00 

33.90.32 02 100,000.00 03.04.43 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.008.6058 - GESTÃO 
DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE 

33.90.35 02 50,000.00 

SOMA DA UNIDADE 180,000.00 

33.90.30 00 150,000.00 

33.90.36 00 30,000.00 
03.88. 87 - GESTÃO 
SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

04.122.022.2044 - 
ENCARGOS 
ADMINISTRATIVOS 
DIVERSOS DO MUNICÍPIO 

33.90.39 00 350,000.00 

SOMA DA UNIDADE 530,000.00 
TOTAL GERAL 4,592,321.28 
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DECRETO FINANCEIRO Nº. 133/2007
DE 27 DE SETEMBRO DE 2007

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Or-
çamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), na forma que indica, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições con-
tidas na Lei nº. 772/2007, Lei Orçamentária Anual, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares à 
estrutura orçamentária do Município, para o exercício de 2007 e, ainda, 
com fundamento no Art. 43, da Lei 4.320/1964 e no Inciso VI, do Art. 167, 
da Constituição Federal,

 
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Or-
çamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, aprovado pela Lei 
nº. 772 de 04 de janeiro de 2007, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), a serem consignados aos Órgãos e suas respectivas Unidades 
Orçamentárias, na categoria de programação e elementos de despesas 
abaixo relacionados:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender o presente 
Crédito Adicional Suplementar são decorrentes da anulação parcial de 
dotações, com respaldo na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 740/2006, na 
Alínea “c”, do Inciso I, do Art. 7º, da Lei nº. 772/2007, que autoriza o Poder 
Executivo a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao 
Orçamento do Município, para o exercício de 2007, em conformidade com 
o estabelecido no Inciso III, do § 1º, do Art. 43, da Lei 4.320/64, e com 
base no Inciso VI, do Art. 167, da Constituição Federal, no valor de  R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) conforme detalhamento abaixo:

Art. 3º - As modificações orçamentárias efetuadas por este 
Decreto, ficam consignadas ao Orçamento das Unidades Orçamentárias 
indicadas, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa das 
mesmas.

Art. 4º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plu-
rianual 2006/2009, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro 
de 2007, aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e 740/2006, respectivamente, 
em decorrência dos Créditos abertos neste Decreto.

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os 
registros necessários à execução deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO

DECRETO DE 27 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 MARÍLIA NASCIMENTO LUCENA, 
para o cargo de Secretária Executiva III, Símbolo GAS-V, da estrutura da 
Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais - SEABES, a partir 
de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO                                    

DECRETO DE 27 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 STEFANIA DE SENA TAPIOCA FER-
NANDES,  para o cargo de Assessor de Secretário I, Símbolo GES-II, 
da estrutura da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais 
- SEABES, a partir de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 2007.  

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE  27 DE SETEMBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E

Considerar nomeada MARIA ERMITA BLANCO BAQUEIRO  
para o Cargo de Assessora Executiva, Símbolo GES IB,  da Estrutura da 
Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais - SEABES, a partir 
de 01 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 27 DE SETEMBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretario de Administração

DECRETO DE  09  DE OUTUBRO DE 2007

O  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Cons-
tituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

Resolve:

Considerar exonerado  IRAN CESAR DE ARAUJO E SILVA, 

CLASSIFICAÇÃO 
Institucional Programática Econômica Fonte    Valor    

03.03.03 - SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO 

12.361.007.6007 - GESTÃO DE 
AÇÕES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

44.90.51 01 30,000.00 

SOMA DA UNIDADE 30,000.00 
TOTAL GERAL 30,000.00 

 

CLASSIFICAÇÃO 
Institucional Programática Econômica Fonte    Valor    

03.03.03 - SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO 

12.361.007.6007 - GESTÃO DE 
AÇÕES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 33.90.32 01 30,000.00 

SOMA DA UNIDADE 30,000.00 
TOTAL GERAL 30,000.00 
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cadastro n° 35106-9, do Cargo de Secretario, Símbolo GES-I, da estrutura 
da Secretaria de Infra-Estrututa –SEINFRA, a partir de 01 de outubro de 
2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE OUTUBRO DE 2007.            

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 2007

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença sem 
Vencimentos  a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante 
na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 14097/2007,

R E S O L V E

Conceder a servidora ANA CRISTINA RIBEIRO NOGUEIRA, 
matrícula n.º 8241-2, Guarda Municipal, lotada na Secretaria da 
Administração/SECAD, Licença sem Vencimentos, pelo período de 12 
meses, a partir de 03 de setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 27 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SE
CA

D

Secretaria da Administração

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  SOLANGE COSTA MAGALHAES 
CADASTRO: 7055-2
PERIODO AQUISITIVO: 06/06/1995 a 05/06/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  CASILDA RIBEIRO S. DUARTE DE MIRANDA
CADASTRO: 7350-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  IRACEMA PEDROSA DA SILVA PORTUGAL
CADASTRO: 2231-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  DJANIRA ALVES BISPO
CADASTRO: 2168-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  NILDETE CHAVES TOSTA
CADASTRO: 3834-7

PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA AUREA SANTOS SILVA
CADASTRO: 1886-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 02/06/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA CRISTINA VIRGENS NAZARÉ
CADASTRO: 7725-1
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 06/05/1999
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  CARMEM LÚCIA SANTANA DOS SANTOS
CADASTRO: 7615-0
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 06/05/1999
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  REJANE VIANA ROCHA
CADASTRO: 7672-8
PERIODO AQUISITIVO: 20/05/2000 a 28/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA JONNAI CONCEIÇÃO FRANCO
CADASTRO: 7692-8
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 23/05/2004
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  VERA LUCIA DE JESUS SACRAMENTO
CADASTRO: 7636-4
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 06/05/2004
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ANA LUCIA SALGADO DE ALMEIDA
CADASTRO: 2531-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 29/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  LUCIENE ANDRADE FONSECA
CADASTRO: 3203-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 30/05/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  LUIZA BRIDI BANDEIRA
CADASTRO: 6698-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 17/06/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ADENI DE JESUS DAS NEVES
CADASTRO: 3355-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 20/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA LUCIA RIBEIRO
CADASTRO: 3555-4
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 04/06/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARTA CRISTINA DANTAS DURÃO
CADASTRO: 5838-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  LUZENILDA ARAUJO CARNEIRO
CADASTRO: 1353-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MONICA MOTA SOUZA
CADASTRO: 8123-4
PERIODO AQUISITIVO: 23/05/2000 a 03/06/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007
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SERVIDOR:  SYLVANA MARIA FALCÃO DE A. DE ARANHA
CADASTRO: 8125-2
PERIODO AQUISITIVO: 01/05/1995 a 30/04/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARLENE DE O. SANTOS E SILVA
CADASTRO: 3785-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  UBAIRA FERREIRA SANTOS
CADASTRO: 7928-5
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 08/06/2004
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ILZE DOS SANTOS FERREIRA
CADASTRO: 3203-0
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 06/05/1999
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  MARIA DO SOCORRO DANTAS ARIZE
CADASTRO: 5839-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 21/06/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  DULCINEA SANTOS AMORIM
CADASTRO: 2058-8
PERIODO AQUISITIVO: 31/05/2000 a 15/06/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ELIANA DOS SANTOS AMORIM
CADASTRO: 7722-9
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 26/05/2004
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  EDINOERSA ALVES SOBRAL
CADASTRO: 4208-4
PERIODO AQUISITIVO: 05/06/1995 a 01/07/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ROSELI CONCEIÇÃO SANTOS
CADASTRO: 3481-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  ZILMEIRE CARDOSO DE CARVALHO
CADASTRO: 7646-9
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1999 a 06/05/2004
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  SUELE IRLANDES NAZARE DOS SANTOS
CADASTRO: 3571-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  VALDENICE FONSECA DA SILVA
CADASTRO: 5604-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  SUELY MARIA DOS SANTOS
CADASTRO: 7704-7
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 06/05/1999
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

SERVIDOR:  FLORACI RIBEIRO DALTRO
CADASTRO: 5569-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 07/06/2000
GOZO: 01 /outubro/2007 a  30/dezembro/2007

PORTARIA Nº. 09/2007
DE 02 DE OUTUBRO DE 2007

Dispõe sobre Aprovação de desmembramento do Lote, me-
dindo 10.000,00m², designado pela sigla SG-14/006, situado na Gleba 
N.º 14 do Condomínio Busca Vida, Distrito de Abrantes, neste Município, 
em três novos lotes com áreas de 5.000,00m², 2.500,00m² e 2.500,00m² 
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° 17398/2007 e demais disposições 
de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento do lote, medindo 
10.000,00m², designado pela sigla SG-14/006, situado na Gleba N.º 14 
do Condomínio Busca Vida, Distrito de Abrantes, neste Município, em três 
novos lotes com áreas de 5.000,00m², 2.500,00m² e 2.500,00m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de propriedade 
do Sr. RAUL GUEDES RABELO, Sr. HENRIQUE GILBERTO MENDES 
DANTAS, Sr. JAMISSON JORGE SANTANA DOS SANTOS e Sr. FABIO 
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, devidamente registrada no Cartório de Registro 
de Imóveis e Hipoteca do 1° Oficio da Comarca de Camaçari – Bahia, sob 
matrícula de n° 19.219, R-01, em 01 de fevereiro de 2002.

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

ÁREA SG 14-006 - TOTAL

· 89,80m  de frente, limitando-se com a via Baleia Azul; 
· 111,55m de fundo, limitando-se com a área remanescente 

da Gleba 14;
· 91,00m do lado esquerdo, limitando-se com a SG 14-004;
· 108,81m do lado direito, limitando-se com a SG 14-005;
· Totalizando uma área de 10.000,00m².

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

ÁREA SG 14-006 A

· 44,90m de frente, limitando-se com a Via Baleia Azul;
· 52,07m de fundo, limitando-se com a área remanescente 

da Gleba 14;
· 108,81m do lado direito, limitando-se com a SG 14-005;
· 109,47m do lado esquerdo, limitando-se com a SG 14-006 

B, resultante do desmembramento;
· Totalizando uma área de 5.000,00m².
 
ÁREA SG 14-006 B

· 22,45m de frente, limitando-se com a via Baleia Azul;
· 27,51m de fundo, limitando-se com a área remanescente 

da Gleba 14;
· 109,47m do lado direito, limitando-se com a SG 14-006 A, 

resultante do desmembramento;
· 99,66m do lado esquerdo, limitando-se com a SG 14-006 C, 

resultante do desmembramento;
· Totalizando uma área de 2.500,00m².

SE
PL

A
M Secretaria do Planejamento,

Urbanismo, Meio Ambiente e
Desenvolvimento da Gestão
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ÁREA SG 14-006 C

· 22,45m de frente, limitando-se com a via Baleia Azul;
· 31,97m de fundo, limitando-se com a área remanescente 

da Gleba 14;
· 99,66m do lado direito, limitando-se com a SG 14-006 B, 

resultante do desmembramento;
· 91,00m do lado esquerdo, limitando-se com a SG 14-004;
· Totalizando uma área de 2.500,00m².

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, UR-
BANISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE OUTUBRO DE 2007.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG 
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão

PORTARIA Nº107/2007
DE 10 DE SETEMBRO DE 2007

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto na alínea IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

NOMEAR a Senhora SONILDES MARIA LOPES MOTA, para 
o cargo comissionado de ASSESSOR DE SECRETÁRIO II, símbolo GAS 
II, a partir de 10 de setembro do corrente ano.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 10 DE 
SETEMBRO DE 2007.

N A T A N A E L  F E R N A N D E S  D E  A L M E I D A 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº110/2007
DE 17 DE SETEMBRO DE 2007

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no disposto na alínea IX do artigo 24, no Regimento Interno 
deste Instituto.

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o Senhor UILES DE JESUS, para o 
cargo comissionado de AGENTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS, símbolo 
GAT III, a partir de 17 de setembro do corrente ano.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, EM 17 DE 
SETEMBRO DE 2007.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

IS
SM

Instituto de Seguridade 
dos Servidores Muncipais

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 017/2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 
– BAIRRO DO PHOC II, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BAHIA à 
empresa ROMANA MOTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, no 
Valor Total de 119.934,09(cento e dezenove mil novecentos e trinta e 
quatro reais e nove centavos). Data da Homologação: 07/09/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Tomada de Preços nº. 009/2007 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VINTE E 
CINCO ABRIGOS DE PASSAGEIROS NOVOS, TRÊS BAIAS DE ÔNIBUS 
E OITO RELOCAÇÕES DE ABRIGOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – BAHIA à empresa SPG CONSTRUTORA LTDA, no Valor 
Total de 553.368,22(quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e 
sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). Data da Homologação: 
10/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Tomada de Preços nº. 011/2007 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TRECHO 
DA VIA MARGINAL NA RUA EIXO URBANO CENTRAL NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI – BAHIA à empresa SANJUAN ENGENHARIA LTDA, 
no Valor Total de 235.311,71(duzentos e trinta e cinco mil trezentos e 
onze reais e setenta e um centavos). Data da Homologação: 19/09/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Pregão Eletrônico  nº 105/2007-COMPEL, que tem 
como objeto a Aquisição de Material permanente da Vaca Mecânica  à 
empresa:

Lote II-  NCK COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA. Valor Total 
de R$975,00 (novecentos e setenta e cinco reais);

LOTE III-   NCK COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA. Valor 
Total de R$ 1.427,00( um mil quatrocentos e vinte sete reais); Valor Global 
de R$2.402,00 (dois mil quatrocentos e dois reais). Data da Homologação: 
21/09/2007-LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 029 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SER-
VIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA DE 
ACESSO A ITACIMIRIM NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI à JVM CONS-
TRUTORA E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA no Valor Total de até 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 
Data da Homologação: 03/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 031 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIOS NA LOCALIDADE DE JAUÁ MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
MELHORANDO LOCOMOÇÃO DO PEDESTRE à empresa JVM CONS-
TRUTORA E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA no Valor Total de até 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 
Data da Homologação: 03/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 032 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
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de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA RUA DA ALE-
GRIA , DA AMIZADE E DA ESPERANÇA NO BAIRO PARQUE SATÉLITE 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA empresa AGL SERVIÇOS LTDA no 
Valor Total de 83.681,99 (oitenta e três mil seiscentos e oitenta e um 
reais e noventa e nove centavos). Data da Homologação: 03/09/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2007 - COMPEL, que 
tem como objeto a aquisição material esportivo, visando equipar a equipe 
de competição do Município às empresas:

PUCCY CALÇADOS LTDA - EPP (Lote 01) – Valor do lote: R$ 
19.999,92 (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e dois centavos).

MERCADO COMERCIAL DE ESPORTES LTDA – EPP (Lote 
02) – Valor do lote: R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) e LOTE 
03 – valor do lote R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Perfazendo o total global de R$ 36.799,92 (trinta e seis mil 
setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

Data da Homologação: .03/09/2007. LUIZ CARLOS CAETA-
NO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Pregão Eletrônico nº 81/2007 - COMPEL, que tem 
como objeto a aquisição de 03 (três) caçambas compactadoras e 03(três) 
caminhões para coleta de lixo extraordinário de Camacari, Bahia / Prefei-
tura Municipal de Camacari à empresa ANIRA VEÍCULOS LTDA. Valor 
Total de R$ 754.999,98 (Setecentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Data da Homologação: 
27/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 025 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAISAGISMO NO ACESSO DA LOCALIDADE DE AREMBEPE MUNI-
CÍPIO CAMAÇARI-BA à empresa NIFE ENGENHARIA LTDA no Valor 
Total de 129.050,00 (cento e vinte e nove mil e cinqüenta reais). Data 
da Homologação: 20/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO N.º 072/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as es-
colas da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO N.º 075/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de fragmentadora de papel para equipar 
as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 069/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de microcomputadores e notbook’s para 
atendimento da rede municipal de ensino de Camaçari. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 063/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de materiais de limpeza para 
as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 074/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as es-
colas da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO N.º 073/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as es-
colas da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO N.º 081/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de balanças digitais portáteis para a cen-
tral de merenda escolar, almoxarifado central e escolas da rede municipal 
de ensino de Camaçari, incluindo transporte. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO N.º 070/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as 
escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 RPC LIVRARIA & PAPELARIA LTDA. 70.800,00 
2 VM COMÉRCIO LTDA. 38.850,00 
3 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 55.299,70 
4 RPC LIVRARIA & PAPELARIA LTDA. 90.400,00 
5 VM COMÉRCIO LTDA. 99.500,00 
6 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 7.290,00 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 155.000,00 
 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 LOGIN INFORMÁTOICA  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1.830.000,00 
 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 190.000,00 
2 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. 35.971,20 
3 AMADE COMERCIAL LTDA. 32.940,00 

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 VM COMÉRCIO LTDA 13.840,00 
2 VM COMÉRCIO LTDA 65.000,00 
3 VM COMÉRCIO LTDA 23.555,00 
4 PIRAMIDE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 200.000,00 
5 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA 5.790,00 

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 69.990,00 
2 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 15.600,00 
3 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 28.795,00 
4 MAXPAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.200,00 
5 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 100.000,00 
6 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 81.999,00 

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA 74.999,80 
 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 BRIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÁPEIS E 
ARTEFATOS LTDA. 138.873,00 

2 V M COMÉRCIO LTDA. 162.000,00 
3 DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. 36.000,00 
4 V M COMÉRCIO LTDA. 19.965,00 
5 V M COMÉRCIO LTDA. 35.000,00 
6 V M COMÉRCIO LTDA. 234.795,00 
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PREGÃO N.º 079/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição retroprojetor para  as unidades escolares 
da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 068/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição extintor para equipar as escolas da 
rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 064/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para as escolas 
da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO N.º 077/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição sofá para equipar as escolas da rede 
municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. DATA DA HOMO-
LOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

PREGÃO N.º 071/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as 
escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO N.º 078/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Prestação de serviço de organização dos even-
tos pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, incluindo 
o transporte. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO N.º 066/2007 (ELETRÔNICO) - COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para as esco-
las da rede municipal de ensino de Camaçari. 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 036 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIOS NO BAIRRO DA GLEBA B NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
à R A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA no Valor Total de até 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais). Data da Homologação: 27/08/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial n.º 098/2007 – COMPEL, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços em Locação de Caminhões Limpa Fossa e Desobstrução de Rede 
(SEWER – JET) à empresa BAHIA SERVITEC – SERVIÇOS TÉCNICOS 
EM GERAL LTDA – ME.. Valor Total de R$ 228.999,80 (duzentos e vinte 
e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Data da 
Homologação: 17/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa a Pregão Eletrônico n.º 108/2007 – COMPEL, que 
tem como objeto a Aquisição de 01 (uma) prensa enfardadeira Hidráulica 
Vertical 15t à empresa Brasilift Equipamentos Para Reciclagem Ltda.. Valor 
total de r$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais). Data da 
homologação: 20/09/2007. Luiz Carlos Caetano.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 025 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAISAGISMO NO ACESSO DA LOCALIDADE DE AREMBEPE MUNI-
CÍPIO CAMAÇARI-BA à empresa NIFE ENGENHARIA LTDA no Valor 
Total de 129.050,00 (cento e vinte e nove mil e cinqüenta reais). Data 
da Homologação: 20/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2007 (ELETRÔNICO) 
– COSEL/EDUCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de balanças antropométricas para serem 
utilizadas nas escolas da rede Públicas Municipal de Camaçari, incluindo 
transporte.

PROCESSO: 1155/2007 – CMP/SECAD
RECORRENTE: PRECISÃO ABSOLUTA BALANÇAS LTDA.
JULGAMENTO
DECISÃO HIERÁRQUICA
Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, manten-

do a decisão da Pregoeira em declarar vencedora a empresa HOSPILIFE 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no Pregão 
Presencial n.º 076/2007.

Camaçari - Bahia, 19 de setembro de 2007. Carla Barbosa de 
Araújo – Presidente da COSEL/EDUCAÇÃO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Convite nº. 036 /2007 – Comissão Setorial Permanente 
de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIOS NO BAIRRO DA GLEBA B NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
à R A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA no Valor Total de até 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais). Data da Homologação: 27/08/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 VETTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 89.248,00 
 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 RESIL COMERCIAL LTDA 53.500,00 
 

 LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. 31.948,00 
2 IMPACTOR PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. 6.353,60 
3 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. 36.880,00 
4 IDEALMED COMÉRCIO LTDA – ME. 18.316,80 
5 VM COMÉRCIO LTDA. 17.050,00 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 LEONARDO MAULER LOPES SICUPIRA 40.000,00 
2 LEONARDO MAULER LOPES SICUPIRA 21.579,90 

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. 21.450,00 
2 MIRARIO PAPELARIA LTDA. 43.400,00 
3 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. 97.600,00 
4 DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. 16.300,00 
5 WZR PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. 16.776,00 
6 GAMBOA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 37.500,00 
7 RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA – ME. 257,299,80 
8 PIRAMIDE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 16.698,00 

 

LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES 180.998,80 
 

 LOTE VENCEDOR VALOR 
GLOBAL 

1 VM COMÉRCIO LTDA. 45.900,00 
2 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA. 81.900,00 
3 NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  9.000,00 
4 NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  26.044,00 
5 NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  86.832,00 
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suas atribuições, homologa o Pregão Eletrônico - SESAU n.º 049/2007, 
que tem como objeto a aquisição de instrumental médico e hospitalar, à 
empresa CITIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA-
RES LTDA. – Lote Único - Valor global de R$ 78.400,00 ( setenta e oito 
mil e quatrocentos reais). Data da Homologação: 01/10/2007. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL di-
vulga que foi considerado FRACASSADO o Pregão Eletrônico 102/2007.
Objeto: Aquisição de Embalagem em Filme de Polietileno com Impres-
são em Flexograma; .Camaçari, 02/10/2007.Joseane Adriana da Silva 
-Pregoeira.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Dispensa de Licitação n.º 234/2007, no Diário Oficial do Muni-
cípio  n.º 221 de 26/09/2007:

Onde se lê: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), leia-se: 
R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n. º 221/2007 – Processo n.º 1403/2007. CON-
TRATADO: ALDEBRAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
OBJETO: Aquisição instalação de 02 (dois) tanques em chapa de aço com 
capacidade de 8.000,00 liros e 03 (três) conjuntos de motor bomba FAL 
a diesel 6,7 KVA 65x50x26 vazão aproximada de 70m³/h, para equipar 
caminhões da Defesa Civil responsávies pela distribuição e abastecimento 
de aguapotável no diversos bairros do município e no apoio ao combate a 
incêndio, devido ao fracasso do Pregão Presencial nº 065/2007e pregão 
Eletrônico nº 090/2007 . Valor Total: R$ 78.513,68 (setenta e oito mil, 
quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos) Fundamentada no 
Art. 24, inciso V, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 
18/09/07. Luiz Carlos Caetano.

Dispensa n. º 196/2007 – Processo n.º  1190/2007. CONTRA-
TADO: DIOMAR GOMES DOS SANTOS OBJETO: aquisição de 1.500 
(mil e quinhentas) cestas básicas, para atender em caráter emergencial 
os pescadores do município que estão em situação de vulnerabilidade 
social, impossibilitados de buscar o seu sustento e de seus familiares, 
devido as fortes chuvas ocorridas no período . Valor Total: R$ 51.150,00 
(cinqüenta e um mil cento e cinqüenta reais) Fundamentada no Art. 24, 
inciso IV, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 22/08/07. 
Luiz Carlos Caetano.

Dispensa n. º 214/2007 – Processo n.º  1114/2007. CON-
TRATADO: M G DOS SANTOS EVENTOS-ME. OBJETO: Contratação 
de empresa para desenvolvimento do projeto técnico para realização do 
evento em comemoração do dia das crianças no município de camaçari.  
Valor: R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta  reais). Fundamentada 
no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
13/09/07.

Dispensa n. º 213/2007 – Processo n.º  1314/2007. CON-
TRATADO: CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. 
OBJETO: Inscrição do servidor Francisco Castro Aguiar, Gerente de 
Frota e abastecimento de veículos para, participação no curso de geren-
ciamento de transporte, planejamento, sistema de custo e manutenção 
de frota que será realizado em Salavador-BA, no período de 18 a 21 de 
setembro de 2007.  Valor: R$ 1.690,000 (mil, seiscentos e noventa reais). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da homologação: 12/09/07.

 
Dispensa n. º 236/2007 – Processo n.º  1198/2007. CON-

TRATADO: F.F PROJETOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME. 
OBJETO: contratação de empresa especializada para recuperação da rede 
elétrica do prédio onde funciona o programa Sentila, visando manutenção 
e o pleno funcionamento do programa.  Valor: R$ 6.400,00 (seis mil e 
quatrocentos reais). Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
n.º. 8.666/93. Data da homologação: 01/10/07.

 
Dispensa n. º 195/2007 – Processo n.º  1181/2007. CON-

TRATADO: VITORIA 3 SERVIÇOS DE DESENHO E DEFICAÇÕES LTDA-
ME. OBJETO: Aquisição de 02 (duas) placas com estrutura de alumínio 
medindo 4,00x1,00, lona impressa por processo digital para identificação 
externa e 1 (um) vidro de inauguração medindo 0,60x0,40, prolongadores 
em aço inox e imagem impressa por processo digital para o Centro de 
Convivência do Idoso - CONVIVER e identificação externa da Secretaria 
de Assistência Social. Valor: R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais). 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da homologação: 21/08/07.

 
Dispensa n. º 237/2007 – Processo n.º  1412/2007. CON-

TRATADO: COPISPEL PAPELARIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais para curso de corte e 
costura no Centro de Convivência do Idoso . Valor: R$ 7.761,50 (sete mil, 
setecentos e sessenta e um  reais e cinqüenta centavos). Fundamentada 
no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da homologação: 
01/10/07.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO  PRESENCIAL Nº 123 e 125/2007

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará os seguintes Pregões:

Pregões Presenciais:
Nº 123/2007. Objeto: Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviço de segurança Patrimonial desarmada. Abertura: 
18/10/2007 às 09:00 h. Rosana Buffone Lima Santos-Pregoeira.

Nº 125/2007. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
locação de rádios comunicadores, para eventos realizados pela Adminis-
tração Municipal de Camacari. Disputa: 19/10/2007 às 09:00h (Brasília). 
Luciana de Araújo Silva-Pregoeira.

Abertura no Auditório do Gabinete do Prefeitura, 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.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 0126/2007 – COMPEL

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que em 18/10/2007, às 10:30h, na Sala de 
Compras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Pre-
sencial nº 0126/2007, que tem como objeto Fornecimento de materiais 
para revegetação de encostas em diversos bairros do município. 
Cópias dos editais encontram-se à disposição dos interessados no 
portal www.compras.camacari.com.br. Informações pelo telefone 
(0**71) 3621-6880 - Marcelo Cristino dos Santos - Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO - FRACASSADA

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados que no 
dia 26/09/2007 foi fracassado o Pregão Eletrônico – SESAU 053/2007, 
que tem como objeto a aquisição de raticida. Data: 27/09/2007. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO.

INEXIGIBIILDADE

Inexigibilidade de Licitação n. º 082/2007 – Processo n.º 
996/2007. CONTRATADO: BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA. 
Objeto: Aquisição 30 (trinta) enciclopédia Multimídia Barsa (Copy 
2005) encardenação vermelha, para abastecimento das bibliotecas 
das unidades escolares. Valor global  R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil  
reais). Fundamentada no Art. 25, “caput”  da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 22/08/2007.

Inexigibilidade de Licitação n. º 091/2007 – Processo n.º 
1241/2007. CONTRATADO: ANA CRISTINA MURICY DE ABREU. 
Objeto: contratação da senhora Ana Cristina Muricy de Abreu para 
ministrar palestra sobre o tema “compromissos e responsabilidade 
para assegurar proteção social pelo SUAS” a ser realizada na 3ª con-
ferência Municipal de Assistência Social, dia 29 de agosto de 2007, 
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município de Camaçari/BA. Valor global  R$ 600,00 (seiscentos reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso II  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 28/08/07.

Inexigibilidade de Licitação n. º 097/2007 – Processo n.º 
1268/2007. CONTRATADO: EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. Ob-
jeto: Aquisição de livros de leitura complementar para rede pública 
municipal de ensino, visando com isso valorizar o habito da leitura 
e promover uma educação de qualidade . Valor global  R$ 789.360,00 
(setecentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta reais). Funda-
mentada no Art. 25, inciso I  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homo-
logação: 03/09/2007.

Inexigibilidade de Licitação n. º 035/2007 – Processo n.º 
278/2007. CONTRATADO: BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA. 
Objeto: Aquisição do acervo bibliográfico, para equipar a biblioteca 
do Centro de capacitação e educação integrada Professor Raimundo 
Pinheiro – Cidade do Saber. Valor global  R$ 19.800,00 (dezenove mil e 
oitocentos reais). Fundamentada no Art. 25, inciso I  da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 04/09/2007.

Inexigibilidade de Licitação n. º 109/2007 – Processo n.º 
1319/2007. CONTRATADO: MACMILLIAN DO BRASIL EDITORA COML 
.IMPORT E DISTRIBUIDORA DE LTDA. Objeto: Aquisição de livros de 
inglês para as escolas da rede municipal de ensino. Valor global  R$ 
295.360,00 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e sessenta reais). 
Fundamentada no Art. 25, inciso I  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 06/09/2007.

Inexigibilidade de Licitação n. º 114/2007 – Processo n.º 
1481/2007. CONTRATADO: MANZANA EMPREENDIMENTOS ARTÍS-
TICOS E PUBLICIDADE LTDA. Objeto: Contratação da banda Chiclete 
com Banana, através de seu representante exclusivo a empresa Man-
zana Empreendimentos Artísticos e Publicidade Ltda, para realização 
de shows musical dia 11 de novembro de 2007 no Camafolia. Valor 
global  R$ 250,000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso III  da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
24/09/2007.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0459/2007. CONTRATADO: ROMANA MOTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 017/2007. 
OBJETO: Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, 
que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA – BAIRRO DO PHOC II, NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI – BAHIA, Valor Total de 119.934,09(cento e dezenove mil 
novecentos e trinta e quatro reais e nove centavos). Dotação Orçamen-
tária: Projeto/Atividade: 1083; Elemento de despesa: 4490.51.00 - Fonte: 
20. Data da assinatura: 10/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 451/2007. CONTRATADO BARSA PLANETA IN-
TERNACIONAL LTDA. Inexigibilidade de Licitação nº 035/2007. OBJETO: 
Aquisição 30 (trinta) enciclopédia Multimídia Barsa (Copy 2005) enca-
dernação vermelha, para abastecimento das bibliotecas das unidades 
escolares. Valor global  R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil  reais).  Data 
da assinatura: 22/08/2007.  LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 453/2007. CONTRATADO: DIOMAR GOMES 
DOS SANTOS Dispensa de Licitação nº 196/2007. OBJETO: aquisição 
de 1.500 (mil e quinhentas) cestas básicas, para atender em caráter 
emergencial os pescadores do município que estão em situação de 
vulnerabilidade social, impossibilitados de buscar o seu sustento e 
de seus familiares, devido as fortes chuvas ocorridas no período. 
Valor global  R$ 51.150,00 (cinqüenta e um mil cento e cinqüenta reais).  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 ,Elemento de Despesa: 
33.90.32 ; Fonte: 00. Data da assinatura: 23/08/2007.  LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO 471/2007. CONTRATADO: ANA CRISTINA 
MURICY DE ABREU.Inexigibilidade de Licitação nº 091/2007. OBJETO: 
contratação da senhora Ana Cristina Muricy de Abreu para ministrar 
palestra sobre o tema “compromissos e responsabilidade para asse-
gurar proteção social pelo SUAS” a ser realizada na 3ª conferência 
Municipal de Assistência Social, dia 29 de agosto de 2007, município de 
Camaçari/BA. Valor global  R$ 60,000 (seisentos reais). Fundamentada 
no Art. 25, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
28/08/07.  LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 465/2007. CONTRATADO EDITORA MELHORA-
MENTOS LTDA. Inexigibilidade de Licitação nº 097/2007. OBJETO: Aqui-
sição de livros de leitura complementar para rede pública municipal 
de ensino, visando com isso valorizar o habito da leitura e promover 
uma educação de qualidade. Valor global  R$ 789.360,00 (setecentos 
e oitenta e nove mil trezentos e sessenta reais).  Data da assinatura: 
03/09/2007.  LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 528/2007. CONTRATADO BARSA PLANETA IN-
TERNACIONAL LTDA. Inexigibilidade de Licitação nº 035/2007. OBJETO: 
Aquisição do acervo bibliográfico, para equipar a biblioteca do Centro 
de capacitação e educação integrada Professor Raimundo Pinheiro – 
Cidade do Saber. Valor global  R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 
reais).  Data da assinatura: 04/09/2007.  LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 499/2007. CONTRATADO: MACMILLIAN DO 
BRASIL EDITORA COML .IMPORT E DISTRIBUIDORA DE LTDA. 
Inexigibilidade de Licitação nº 109/2007. OBJETO: Aquisição de livros 
de inglês para as escolas da rede municipal de ensino. Valor global  
R$ 295.360,00 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e sessenta 
reais).  Dotação Orçamentária: Data da assinatura: 06/09/2007.  LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 490/2007. CONTRATADO: 2002 DISTRIBUI-
DORA E COMERCIO LTDA - ME. LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº 
093/2007. OBJETO: Aquisição de Material Esportivo de Atletismo. Valor 
global de R$4.662,74 (quatro mil  seiscentos e sessenta e dois reais e 
setenta e quatro centavos ). Dotação Orçamentária:Projeto/Atividade:6048; 
Elemento de despesa:33.90.30.; Fonte: 00. Data da assinatura: 10/09/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0486/2007. CONTRATADO: SPG CONSTRU-
TORA LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 017/2007. OBJETO: Comissão 
Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VINTE E 
CINCO ABRIGOS DE PASSAGEIROS NOVOS, TRÊS BAIAS DE ÔNIBUS 
E OITO RELOCAÇÕES DE ABRIGOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI – BAHIA, Valor Total de 535.368,22(quinhentos e trinta e 
cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1076; Elemento de despesa: 
4490.51.00 - Fonte: 0. Data da assinatura: 12/09/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO Nº 0503/2007. CONTRATADO: SANJUAN ENGE-
NHARIA LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 017/2007. OBJETO: Comissão 
Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TRECHO 
DA VIA MARGINAL NA RUA EIXO URBANO CENTRAL NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI – BAHIA, Valor Total de 235.311,71(duzentos e trinta e 
cinco mil trezentos e onze reais e setenta e um centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6080; Elemento de despesa: 4490.51.00 
- Fonte:20. Data da assinatura: 20/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 547/2007. CONTRATADO: MANZANA EMPRE-
ENDIMENTOS ARTÍSTICOS E PUBLICIDADE LTDA. Inexigibilidade de 
Licitação nº 144/2007. OBJETO: Contratação da banda Chiclete com 
Banana, através de seu representante exclusivo a empresa Manzana 
Empreendimentos Artísticos e Publicidade Ltda, para realização de 
shows musical dia 11 de novembro de 2007 no Camafolia Valor global  
R$ 250,000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).  Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 6006 ,Elemento de Despesa: 33.90.39 ; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 24/09/2007.  LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0481/2007. CONTRATADO JVM CONSTRU-

Contratos
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TORA E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 
LICITAÇÃO: CONVITE nº. 029 /2007. OBJETO: Comissão Setorial Per-
manente de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA 
DE ACESSO A ITACIMIRIM NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Valor Total de 
até 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 1083; Elemento de despesa: 44.90.51.00 - Fonte: 20. 
Data da assinatura: 10/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0482/2007. CONTRATADO: JVM CONS-
TRUTORA E COMERCILAZAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 031 /2007. OBJETO: Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA LOCALIDADE DE JAUÁ, MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, MELHORANDO LOCOMOÇÃO DO PEDESTRE. Valor 
Total de até 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Dotação Or-
çamentária: Projeto/Atividade: 1083; Elemento de despesa: 44.90.51.00 
- Fonte: 20. Data da assinatura: 10/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0475/2007. CONTRATADO: R A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 035 /2007. OBJETO: 
Comissão Setorial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem 
como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO DO 
PHOC III NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Valor Total de até 135.000,00 
(cento e trinta e cinco mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
1083; Elemento de despesa: 44.90.51.00 - Fonte: 11. Data da assinatura: 
06/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0473/2007. CONTRATADO: AGL SERVIÇOS 
LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 032 /2007. OBJETO: Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DA RUA DA ALEGRIA, DA AMIZADE E DA ESPERANÇA, NO BAIRRO 
PARQUE SÁTELITE NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. Valor Total de 
83.681,99 (oitenta e três mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e 
nove centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6080; Elemento 
de despesa: 44.90.51.00 - Fonte: 20. Data da assinatura: 06/09/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0535/2007. CONTRATADO: NIFE ENGENHA-
RIA LTDA, LICITAÇÃO: CONVITE nº. 025 /2007. OBJETO: Comissão 
Setorial Permanente de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE PAISAGISMO NO ACESSO DA LOCALIDADE DE AREM-
BEPE MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA. Valor Total de 129.050,00 (cento 
e vinte e nove mil e cinqüenta reais).Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 1116; Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Fonte: 00. Data da 
assinatura: 24/08/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 500/2007. CONTRATADO: RPC LIVRARIA 
E PAPELARIA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 072/2007 – CO-
SEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para 
as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: 
R$161.200,00 (cento e sessenta e um mil e duzentos reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 
3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 502/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 072/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as escolas da rede 
municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$138.350,00 (cento e 
trinta e oito mil, trezentos e cinqüenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01. DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 529/2007. CONTRATADO: DISTRIBUIDORA 
NOVACULTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico n.º 075/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
fragmentadora de papel para equipar as escolas da rede municipal de 
ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$155.000,00 (cento e cinqüenta 
e cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; 
Elementos de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01. DATA DA ASSINATURA: 
1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 550/2007. CONTRATADO: LOGIN INFOR-
MÁTOICA  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 

Eletrônico n.º 069/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de mi-
crocomputadores e notbook’s para atendimento da rede municipal de ensino 
de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$1.830.000,00 (hum milhão, oitocentos 
e trinta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; 
Elementos de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01. DATA DA ASSINATURA: 
1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 525/2007. CONTRATADO: A BAHIANA 
EMBALAGENS. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 063/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para as escolas 
da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$35.971,20 
(trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de 
Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01. DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 539/2007. CONTRATADO: A BAHIANA EM-
BALAGENS. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 074/2007 – COSEL/EDU-
CAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as escolas 
da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$5.790,00 
(cinco mil, setecentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01. DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 531/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 074/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as escolas da rede 
municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$102.395,00 (cento e 
dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01. DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 532/2007. CONTRATADO: PIRÂMIDE 
COMÉRCIO E PRETAÇÕES DE SERVIÇO LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico n.º 074/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
materiais de expediente para as escolas da rede municipal de ensino de 
Camaçari. VALOR GLOBAL: R$200.000,00 (duzentos mil reais). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 
3.3.90.30; Fonte: 01. DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 542/2007. CONTRATADO: RPC LIVRARIA 
E PAPELARIA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 073/2007 – CO-
SEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para 
as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: 
R$296.384,00 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6097; Elementos 
de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 454/2007. CONTRATADO: NGTECH TE-
LEINFORMÁTICA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 052/2007 
– COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de projetor multimídia 3.000 
lumens, destinados às escolas da rede municipal de ensino de Camaçari. 
VALOR GLOBAL: R$30.850,00 (trinta mil, oitocentos e cinqüenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de 
Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 455/2007. CONTRATADO: RMHARD EQUI-
PAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 
n.º 052/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de projetor 
multimídia 2.000 lumens, destinados às escolas da rede municipal de 
ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$156.499,75 (cento e cinqüenta 
e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centa-
vos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos 
de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 456/2007. CONTRATADO: OFFICE COMER-
CIAL VAREJISTA DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico n.º 052/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
telas de projeção destinadas às escolas da rede municipal de ensino de 
Camaçari. VALOR GLOBAL: R$2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos 
de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 443/2007. CONTRATADO: PORTAL DISTRI-
BUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 
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048/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de câmera digital e 
carregador de baterias para serem utilizadas no acompanhamento das ativi-
dades relacionadas com a rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo 
transporte. VALOR GLOBAL: R$21.046,80 (vinte e um mil, quarenta e seis 
reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 
6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30 e 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA DA 
ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 494/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 070/2007 – COSEL/EDUCA-
ÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as escolas da 
rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$451.760,00 
(quatrocentos e cinqüenta e um mil, setecentos e sessenta reais). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 
3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 511/2007. CONTRATADO: A BAHIANA EM-
BALAGENS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 064/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nos 
diversos prédios da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLO-
BAL: R$68.828,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de 
Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 512/2007. CONTRATADO: IDEALMED CO-
MÉRCIO LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 064/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nos 
diversos prédios da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLO-
BAL: R$18.316,80 (dezoito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta cen-
tavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos 
de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 518/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 064/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para uso nos diversos prédios 
da rede municipal de ensino de Camaçari. VALOR GLOBAL: R$17.050,00 
(dezessete mil e cinqüenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 
Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA 
ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 485/2007. CONTRATADO: EXECUTIVA 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESXCRITÓRIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º060/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de copiadora digital laser monocromática para equipar 
as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte, 
instalação e todo material empregado. VALOR GLOBAL: R$410.900,00 
(quatrocentos e dez mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 508/2007. CONTRATADO: PIRÂMIDE CO-
MÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão 
Eletrônico n.º 071/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de 
materiais de expediente para as escolas da rede municipal de ensino de 
Camaçari, incluindo transporte. VALOR GLOBAL: R$16.698,00 (dezesseis 
mil, seiscentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pro-
jeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 509/2007. CONTRATADO: RPC LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 071/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as esco-
las da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. VALOR 
GLOBAL: R$257.299,80 (duzentos e cinqüenta e sete mil, duzentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 484/2007. CONTRATADO: SIVONEIDE 
ALENCAR DA SILVA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 067/2007 – CO-

SEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de liquidificador para 
equipar as escolas da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo 
transporte. VALOR GLOBAL: R$49.800,00 (quarenta e nove mil e oi-
tocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; 
Elementos de Despesa: 4.4.90.52; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 
1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 537/2007. CONTRATADO: MARCIA OLIVEI-
RA RODRIGUES. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 078/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Prestação de serviço de organização dos eventos 
pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, incluindo o trans-
porte. VALOR GLOBAL: R$180.998,80 (cento e oitenta mil, novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 3.3.90.39; Fonte: 01 DATA 
DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 517/2007. CONTRATADO: A BAHIANA EM-
BALAGENS LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 066/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para as escolas 
da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. VALOR 
GLOBAL: R$81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 
3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 519/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 066/2007 – COSEL/EDUCA-
ÇÃO. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para as escolas da 
rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. VALOR 
GLOBAL: R$45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 6007; Elementos de Despesa: 
3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

CONTRATO N.º 493/2007. CONTRATADO: VM COMÉRCIO 
LTDA. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 062/2007 – COSEL/EDUCAÇÃO. 
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza (sacos plásticos) para as 
escolas da rede municipal de ensino de Camaçari, incluindo transporte. 
VALOR GLOBAL: R$204.192,50 (duzentos e quatro mil, cento e noventa 
e dois reais e cinqüenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto 
Atividade: 6097; Elementos de Despesa: 3.3.90.30; Fonte: 01 DATA DA 
ASSINATURA: 1º/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0544/2007. CONTRATADO: BAHIA SERVITEC 
– SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA – ME LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 098/2007. OBJETO: Contratação de Empresa Especializa-
da na Prestação de Serviços em Locação de Caminhões Limpa Fossa e 
Desobstrução de Rede (SEWER – JET). Valor global de R$ 228.999,80 
(duzentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6002; Elemento 
de despesa: 33.90.30; Fonte: 00. e Projeto/Atividade: 6007; Elemento 
de despesa: 33.90.30; Fonte: 01 Data da assinatura: 27/09/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO 541/2007. CONTRATADO: ALDEBRAN CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Dispensa de Licitação nº 
221/2007. OBJETO: Aquisição instalação de 02 (dois) tanques em chapa 
de aço com capacidade de 8.000,00 liros e 03 (três) conjuntos de motor 
bomba FAL a diesel 6,7 KVA 65x50x26 vazão aproximada de 70m³/h, 
para equipar caminhões da Defesa Civil responsávies pela distribuição 
e abastecimento de aguapotável no diversos bairros do município e no 
apoio ao combate a incêndio, devido ao fracasso do Pregão Presencial 
nº 065/2007e pregão Eletrônico nº 090/2007 . Valor global  R$ 78.513,68 
(setenta e oito mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos). 
Fundamentada no Art. 24, inciso V, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da Homologação: 18/09/07. Luiz Carlos Caetano.

CONTRATO 498/2007. CONTRATADO: M G DOS SANTOS 
EVENTOS-ME. Dispensa  de Licitação nº 214/2007. OBJETO: Contratação 
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de empresa para desenvolvimento do projeto técnico para realização 
do evento em comemoração do dia das crianças no município de 
camaçari. Valor global  R$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta  reais).
Data da assinatura: 13/09/2007.  LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
144/2007. FORNECEDOR: GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA 
LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2007- COSEL – SAÚ-
DE. OBJETO: Medicamentos. Valor global de R$ 90.850,00 (Noventa mil 
oitocentos e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2060 (60%), 6066(20%) e 2059(20%). Fonte: 02; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00 Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
155/2007. FORNECEDOR: FLEX HOSPITALAR LTDA. LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRONICO Nº 035/2007- COSEL – SAÚDE. OBJETO: 
Medicamentos. Valor global de R$ 61.440,00 (Sessenta e um mil, qua-
trocentos e quarenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2060 (60%), 6066(20%) e 2059(20%). Fonte: 02; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00 Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA 
CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
147/2007. FORNECEDOR: GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTI-
CA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2007- COSEL 
– SAÚDE. OBJETO: Medicamentos. Valor global de R$ 50.600,00 
(Cinqüenta mil, e seiscentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060 (60%), 6066(20%) e 2059(20%). Fonte: 02; Elemento de 
despesa: 3390.30.00.00 Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
173/2007. FORNECEDOR: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. LICITA-
ÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2007- COSEL – SAÚDE. OBJETO: 
Medicamentos. Valor global de R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060 (60%), 6066(20%) 
e 2059(20%). Fonte: 02; Elemento de despesa: 3390.30.00.00 Data da 
assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
152/2007. FORNECEDOR: MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMA-
CEUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 035/2007- CO-
SEL – SAÚDE. OBJETO: Medicamentos. Valor global de R$ 16.350,00 
(Dezesseis mil, trezentos e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2060 (60%), 6066(20%) e 2059(20%). Fonte: 02; Elemen-
to de despesa: 3390.30.00.00 Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 
158/2007. FORNECEDOR: RHAMIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 
LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2007- COSEL – SAÚ-
DE. OBJETO: Medicamentos. Valor global de R$ 8.700,00 (Oito mil, e 
setecentos  reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060 (60%), 
6066(20%) e 2059(20%). Fonte: 02; Elemento de despesa: 3390.30.00.00 
Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SE-
CRETÁRIA DE SAÚDE.

Extrato de Termo Aditivo de Convênios e Contratos 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 347/2007: Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa FIORI Veículos  Ltda 
; Objeto: alterar a  Clausula Terceira do instrumento original;  Preço: Fica 
acrescido através do presente termo o valor de R$ 27.299,24 (vinte e sete 
mil e duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), corres-

pondendo a6,7% aproximadamente do total previsto, fica anexa Planilha de 
quantitativos, tendo em vista o acréscimo de valor, constantes no presente 
Termo Aditivo, conforme informações da Secretaria de Saúde do Município , 
fica mantida a forma de pagamento previsto na clausula quarta do contrato 
original ;  Assinatura: 20/07/07: Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 307/2007: Contra-
tante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Rofé Alimentos 
e Benidas  Ltda ; Objeto: alterar o item 2.1 da  Clausula Segunda e o 
item 3.1 da Clausula Terceira do instrumento original;  Prazo: será de 60 
(sessenta) dias; Preço: Em virtude do acréscimo de quantitativos,  bem 
como da prorrogação de prazo contida na clausula Segunda,    fica acres-
cido, através do presente termo aditivo o valor global de R$ 16.740,00 
(dezesseis  mil e setecentos e quarenta reais), correspondendo a 24,98% 
aproximadamente do total previsto, no item 2.1 da Clausula Segunda  do 
contrato original, fica anexa nova Planilha de Quantitativos, tendo em vista 
o acréscimo   de valor constante no presente termo, fica mantido a forma 
de pagamento prevista na Clausula Segunda    ;  Assinatura: 17/09/07: 
Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio   n° 051/2006: Conce-
dente: Município de Camaçari com interferência  da Secretaria de Industria, 
Comercio e Serviços -SEINC  : Convenente: APAC – Associação dos 
Produtores de Artesanato de camaçari ; Objeto: alterar a  Clausula Terceira 
do instrumento original;  Prazo: será de 12 (doze) meses; Valor: conside-
rando a prorrogação de prazo o valor global, proporcional, estipulado para 
o referido instrumento é de R$ 113.760,00 (cento e treze mil, setecentos e 
sessenta reais), conforme plano de trabalho anexo;  Assinatura: 01/09/07: 
Luiz Carlos Caetano  - Município.

Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Terceiro Termo Aditivo 
ao Convênio   n° 029/2005: Concedente: Município de Camaçari : Con-
venente: FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e a Extensão ; Objeto: 
suprir o parágrafo Único, da  Clausula Terceira do valor, do Terceiro Termo 
do instrumento original;  Retificação: Tendo em vista que a execução das 
ações objeto do convenio e seus termos Aditivos posteriores caracterizam-
se por ser de prestação continuada, o que, por sua natureza, não podem 
ficar atreladas à estipulação de valor médio mensal para custear as  re-
feridas ações, fica suprimido, através do presente termo, permanecendo 
inalterado o valor global estipulado para o referido instrumento, no montante 
de R$ 26.256.000,00 (vinte e seis milhões duzentos e cinqüenta  e seis mil 
reais) ;  Assinatura: 20/08/07: Luiz Carlos Caetano  - Município.

TERMO DE APOSTILAMENTO n°. 06, de 25 de julho de 2007.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que dispõe o § 8°, do art. 65, da Lei n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as devidas atualizações.

Considerando que em virtude da criação do Fundo Municipal 
de Economia Solidária, que passou a ter  Dotação Orçamentária espe-
cifica o que, por conseguinte, passou a custear as ações oriundas das 
ações administrativas do Instituto de Economia Solidária – IES/Banco do 
Povo constou-se a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária 
inicialmente prevista no Convênio original n° 032/2006, bem como no seu 
Primeiro Termo Aditivo.

       
RESOLVE

Expedir a presente Apostila com o objetivo de alterar a Dotação 
Orçamentária inicialmente prevista no Convênio original n° 032/2006, e em 
seu Primeiro Termo Aditivo, para a que se segue: Unidade Orçamentária: 
90; Projeto Atividade; 5043; Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.50.43; 
Fonte:00.

Gabinete do Prefeito, em 25 de julho de 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
MUNICÍPIO
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As histórias sobre Camaçari e a experiên-
cia dos idosos vão ser repassadas para os jovens 
das escolas da rede municipal e alunos da Cidade 
do Saber. A proposta foi defendida dia 05/10, pelo 
prefeito Luiz Caetano, e imediatamente aprovada 
pelos frequentadores do Conviver, durante a festa 
de encerramento da Semana do Idoso. 

Para Luiz Caetano, a “experiência não 
envelhece, cresce com os cabelos brancos e pre-
cisa ser repassada para os mais jovens”. Dividir o 
conhecimento “ajuda a resgatar a auto-estima de 
um povo”. O prefeito pediu urgência na implan-
tação do programa. Um dos representantes do 
Conviver, Dermeval Rodrigues, 75 anos, consi-
derou a proposta um grande presente. “Histórias 
é que não faltam para contar”. 

Coordenado pela Secretaria de Ação So-
cial (Seas), o Conviver funciona nos dois turnos e 
oferece atividades sócio-recreativas, como aulas 
de dança, ginástica, artesanato, teatro, coral e 
atendimento fisioterápico para 502 homens e 
mulheres com mais de 60 anos. 

Uma grande seresta marcou o encerra-
mento da Semana do Idoso. As comemorações, 
com dança, caminhada e entrega de certificados 
de cursos ministrados pela Seas, começaram 
com o desfile de 350 integrantes do espaço 
Conviver, na festa dos 249 anos de emancipação 
do Município.

Idosos vão contar 
histórias nas escolas 

A cada dia, a política de intermediação 
e qualificação de mão-de-obra transforma Ca-
maçari em um município modelo na gestão de 
programas de apoio ao trabalhador. Desenvolvido 
pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços 
do Município (Seinc), o programa Capacitação de 
Trabalhador para o Processo Seletivo (CTPS) vai 
ser adotado por todos os 100 PATs (Programas 
de Apoio ao Trabalhador) do Estado.

Segundo o secretário da Seinc, Djalma 
Machado, muitos candidatos não tinham noções 
de postura, dinâmica de grupo, redação técnica 
e informática. O grande número de reprovados 
nas seleções foi fundamental para a criação do 
curso, no   primeiro semestre deste ano. Com 
240 horas de duração, o CTPS já beneficiou 157 
trabalhadores.

Com cerca de 600 atendimentos por dia, 
um banco de dados com mais de 70 mil traba-
lhadores cadastrados e uma moderna estrutura 
de apoio e treinamento, o PAT de Camaçari é 
considerado um das mais eficientes estruturas 
de apoio ao trabalhador do país. 

Diário Oficial
Publicação da SEGOV 

Experiência de Camaçari
vira modelo para a Bahia

A vontade política da atual adminis-
tração e a parceria com o governo Wagner 
foram fundamentais para diminuir os graves 
problemas de abastecimento de água em 
Camaçari. Em menos de nove meses, mais 
2 mil novas residências passaram a ter água 
encanada e a distribuição está normalizada. 
O sistema de esgotamento sanitário do Mu-
nicípio é outra grande obra que começa a ser 
implantada até 2008. 

Mesmo com uma das maiores reser-
vas subterrâneas de água do país, Cama-
çari não possuía um sistema de captação e 
distribuição capaz de atender a população 
e parte da estrutura turística e de lazer da 
sede e orla. 

A construção de novos poços arte-
sianos e a ampliação da rede de distribuição 
mudaram a rotina da população. Na sede, 
o problema de abastecimento está pratica-
mente resolvido, enquanto os moradores e 
veranistas da orla não sofrem mais com a 
falta de água durante o verão. 

Os 10 quilômetros de adutora e 
quase 18 quilômetros de rede construídas 
na orla levaram água tratada para mais 1.500 
residências. Graças à parceria entre Embasa 
e Prefeitura, cerca de 75 mil pessoas residen-

tes entre Abrantes e Itacimirim estão com  o 
abastecimento normalizado.

Na sede, os mais de 100 mil mora-
dores também vivem outra realidade, com a 
implantação de 4,5 quilômetros de adutoras 
que beneficiam diretamente os bairros de Ver-
de Horizonte, Gleba E e Parque Verde. A rede 
vai ser interligada ao novo poço artesiano, que 
fica pronto em outubro. 

Mais 500 residências foram beneficia-
das com a construção de cinco quilômetros de 
redes de distribuição. Com o funcionamento 
do segundo poço, a oferta de água tratada 
aumentou em 20%, passando dos 300 para 
360 litros por segundo. 

Segundo o secretário de Administra-
ção e coordenador do programa de ampliação 
do sistema de abastecimento de água do Mu-
nicípio, Paulo Pinto, a capacidade de negocia-
ção permitiu novas parcerias. Um acordo com 
a Braskem assegurou a utilização do poço 
artesiano da empresa até o final de 2008. 

Os mais de R$ 60 milhões para o 
saneamento básico conseguidos junto ao Mi-
nistério das Cidades, através do PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimento), esperam 
apenas a aprovação do projeto executivo para 
a liberação do recurso. 

Água encanada chega a 
mais de 2 mil moradias  

Um pacote de prevenção à crimi-
nalidade será desenvolvido de forma pioneira 
nos Phocs 1, 2 e 3. As ações fazem parte do 
Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci) na Bahia, lançado ontem 
(04/10), no Centro de Convenções, pelo ministro 
da Justiça, Tarso Genro, e o governador Jaques 
Wagner. Além do lançamento, foram assinados 
sete convênios para melhorias e construção de 
presídios e unidades de penas alternativas em 
cidades como Barreiras, Vitória da Conquista e 
Feira de Santana .

Presente ao evento, o prefeito Luiz 
Caetano fez parte da mesa oficial e recebeu 
elogios do Delegado Chefe da Polícia Civil, 
José Laranjeiras, que em entrevista destacou 
o empenho do prefeito no combate à violência. 
Para Laranjeiras, a chegada do Pronasci é um 
reconhecimento aos esforços empreendidos pela 
Prefeitura, que recentemente disponibilizou 10 
viaturas e assumiu parte dos custos com com-
bustível e alimentação dos policiais. 

Juntamente com Salvador e Lauro 
de Freitas, Camaçari foi escolhido após levan-
tamento do Ministério da Justiça, que mapeou 
áreas consideradas violentas na Região Metro-
politana de Salvador (RMS). As ações a serem 
desenvolvidas nos Phocs aliam políticas de 
segurança com iniciativas de caráter social, a 
exemplo da instalação de centros de atendimento 
sócio-educativo. 

Na outra ponta do Pronasci está o 
fortalecimento das polícias Civil e Militar, cujas fro-
tas de viaturas serão renovadas e os integrantes 
das corporações terão direito a bolsa de estímulo 
à formação continuada, fixação de piso salarial 
de R$ 1.600,00 e facilidades para aquisição de 
imóveis de padrão popular. Os benefícios serão  

estendidos para agentes penitenciários, agentes 
do Corpo de Bombeiros e guardas municipais.   

Para o ministro Tarso Genro, o pro-
grama representa um importante avanço na his-
tória do Brasil, porém os efeitos só serão sentidos 
a médio e longo prazo. “Quem achar que teremos 
resultados imediatos vai se decepcionar, pois os 
resultados aparecerão com o tempo. Soluções 
sérias demandam tempo”, disse. 

Ainda segundo o ministro, a efeti-
vação do Pronasci na Bahia será um exemplo, 
pois há uma questão de identidade entre os 
governos federal e estadual. “O governador tem 
o mesmo conceito de segurança pública que o 
presidente Lula”. 

“A violência precisa ser atacada com 
inteligência, não somente com a força”, afirmou 
Jaques Wagner, em crítica indireta à antiga 
maneira de ação dos aparelhos de repressão 
do Estado. 

 
Recursos
Criado pelo Ministério da Justiça, o 

Programa Nacional de Segurança Pública e Ci-
dadania (Pronasci) dispõe de R$ 6,7 bilhões para 
investir até 2012 em todo o Brasil. No período, 
serão atendidos até 425 mil jovens entre 15 e 
29 anos de idade, entre os quais os moradores 
dos Phocs 1,2 e 3, inseridos no plano piloto do 
Pronasci em Camaçari. Para a Bahia, só em 2007 
foram destinados R$ 20 milhões. 

No plano nacional, as principais me-
tas do programa são o benefício direto ou indireto 
de 3,5 milhões de pessoas.  Com isso, é espera-
da, nos próximos quatro anos, uma considerável 
redução na taxa de homicídios, estabelecida 
atualmente em 29 por cada grupo de 100 mil 
habitantes, para 12 por cada 100 mil.

Camaçari recebe ajuda da 
União para reforçar segurança 


