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Diário Oficial
A festa em homenagem ao Dia do 

Servidor, comemorada antecipadamente na tarde 
do dia 26 de outubro, reuniu mais de 3 mil traba-
lhadores da Prefeitura na Cidade do Saber Pro-
fessor Raymundo Pinheiro. Atividades esportivas, 
culturais, música e sorteio de brindes animaram 
os funcionários, que oficialmente comemoram a 
data no dia 28 do mês.  

O motorista Everaldo Sousa, 41 
anos, lotado na Secretaria Municipal da Saúde 
(SESAU), afirma que “há 12 anos, quando iniciei 
o trabalho na Prefeitura, nunca participei de uma 
festa do servidor como a realizada este ano, com 
música, festa e muitos brindes. Essa é uma forma 
de estimular o funcionário e permitir que ele inte-
raja com membros de outros setores”. 

“A confraternização está completa. 
Além de conhecer funcionários de outras unida-
des, aproveitei para cuidar um pouco da saúde, 
diz a assistente social Santiane Araújo, 24 nos, 
referindo-se à unidade móvel odontológica que 
realizava limpeza e aplicação de flúor em alguns 
participantes. 

No cardápio, muito acarajé, abará, 
cachorro quente, queijo coalho, churrasco, pico-
lé, doces e refrigerantes. O tempo foi curto para 
quem quis aproveitar de tudo um pouco.  Depois 
de comer quero dançar e curtir até anoitecer, diz 
Jerusa Almeida dos Santos, lotada na Secretaria 
da Fazenda (SEFAZ). 

O som da banda Canto Samba, DJ 
Guima e MC Calibre fizeram dançar até os mais 
tímidos. Está tudo maravilhoso”. 

O Prefeito disse estar emocionado 
em dividir as melhorias implantadas no muni-
cípio com os servidores e falou da importância 
da parceria entre ambas as partes para o bom 
desempenho das atividades administrativas.    

Dia do Servidor celebrado na Cidade do Saber

O prefeito Luiz Carlos Caetano fez uma 
homenagem toda especial aos 10 servidores 
mais antigos da Prefeitura de Camaçari que 
continuam na ativa. 

Os homenageados foram escolhidos 
por data de admissão. O mais velho foi admitido 
em 30 de janeiro de 1970, enquanto o décimo 
colocado entrou na Prefeitura em 20 de setembro 
de 1973. 

Nos intervalos musicais, eles foram agra-
ciados com troféus, entregues pelo prefeito e pela 
vice Tereza Giffoni. Cinco são lotados na SEDUC 
(Secretaria de Educação), dois trabalham na 
SEAS (Secretaria de Assistência Social), outros 
dois na SESP (Secretaria de Serviços Públicos) 
e um na SESAU (Secretaria de Saúde). 

Cada homenageado recebeu uma placa 
em vidro com a base em madeira, contendo a 
seguinte inscrição: “Querido servidor, obrigado 
por estar conosco durante todos esses anos”. 
Assina o prefeito Luiz Caetano. 

HOMENAGEADOS 
- Dalva de Santana Teixeira (SEAS) admitida em 
30/01/1973; 
- Hermínio dos Santos Texeira (SESP) admitido 
em 12/04/1970; 
- Valmir Ferreira de Araújo (SEDUC) admitido 
em 01/03/1971;
- Dirlene Marisa Zacharias (SEAS) admitida em 
01/03/1971; 
- José Valdete Nascimento (SEDUC) admitido 
em 10/03/1971; 
- Lúcia Maria Conceição Rosa (SESAU) admitida 
em 05/07/1971; 
- Valdice Evangelista de Souza ((SEDUC) admi-
tida em 01/04/1972;
- Ulisses Francisco Barbosa (SEDUC) admitido 
em 09/08/1972;
- Patrício Teixeira da Silva ((SESP) admitido em 
10/07/1973;
- Carlito Francisco de Assis (SEDUC) admitido 
em 20/09/1973. 

Homenagem aos 10 servidores mais antigos
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Ordem na fila para saborear o acarajé e depois no estande da distribuição dos kit-lanche

As crianças beneficiadas pela brin-
quedoteca e a gibiteca da Cidade do Saber 
Professor Raymundo Pinheiro ganharam, na 
tarde do dia 24 de outubro, um grande presente 
da Braskem, que doou 319 livros infantis e 213 
brinquedos. A ação representa o reconheci-
mento da iniciativa privada à importância do 
complexo, que atende, gratuitamente, mais de 
6 mil pessoas por mês. 

Fruto da campanha realizada na em-
presa, situada no Pólo Petroquímico de Cama-
çari, o material foi entregue por uma comitiva 
de 25 funcionários, que aproveitaram para 
conhecer a estrutura da Cidade do Saber. Além 
disso, eles assistiram a apresentação do relató-
rio de atividades e um vídeo institucional. 

Esta é a quarta vez que a Braskem, 
líder do ramo termoplástico na América Lati-
na, contribui com os projetos desenvolvidos 
pelo complexo de educação, cultura, esporte 
e lazer. A primeira foi ainda na construção, 
com a doação de R$ 300 mil para a compra 

do piso do ginásio poliesportivo, um dos mais 
modernos da Bahia. 

Depois, a empresa patrocinou a exi-
bição do espetáculo gaúcho Sonho de Uma 
Noite de Verão e ajudou na festa do Dia das 
Crianças. Segundo a assessoria de imprensa 
da Braskem, a Cidade do Saber é um projeto 
sólido, com propostas claras e objetivo definido, 
por isso as parcerias serão intensificadas cada 
vez mais. 

Para o funcionário Wilson Oliveira, que 
trabalha há um ano e meio na área administra-
tiva, é uma maravilha poder contribuir para a 
alegria das crianças. “Todas as campanhas 
que tiver, eu vou participar”. 

Considerado um dos maiores centros 
de inclusão social pelo viés da educação 
da América Latina, a Cidade do Saber é um 
equipamento público que atende, atualmente, 
pessoas de todas as idades em 28 atividades 
nas áreas de educação, cultura e esporte.  

Cidade do Saber recebe 
livros e brinquedos da Braskem 

Camaçari vai sediar, nos dias 23 e 24 de 
novembro, a Conferência Regional do Meio Am-
biente do Litoral Norte, que envolve 28 municípios 
da região. O encontro, aberto à participação da 
sociedade civil e segmentos dos movimentos 
sociais, será realizado, na Cidade do Saber 
Professor Raimundo Pinheiro. 

         A conferência regional vai levantar 
propostas e eleger delegados para a etapa 
estadual, prevista para março de 2008. A Confe-
rência Nacional está prevista para maio de 2008 
com o tema Vamos cuidar do Brasil: mudanças 
climáticas. 

Camaçari foi escolhido para sediar o 
evento pelo rico ecossistema que apresenta, a 
exemplo dos 42 quilômetros de orla, rios, lagoas, 
restingas e dunas, mas também pelos desafios 
que enfrenta para preservar o meio ambiente. 

O eixo temático da conferência e o 
regimento da infra-estrutura necessária estão 
sendo definidos pela comissão de organização 
do evento.

A previsão é de que seja realizada uma 
reunião ampliada em Camaçari, no período que 
antecede a etapa regional, para definir as propos-
tas do Município e eleger os delegados.

Conferência Regional de 
Meio Ambiente em Camaçari 
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI N° 830 /2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

“Institui o Programa de distribuição de 
óculos a pessoas a partir de sessenta 
anos.”

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica instituído no Município de Camaçari o programa 
de distribuição de óculos a pessoas a partir de sessenta anos, com renda 
de até dois salários mínimos.

Parágrafo Único – Serão beneficiários do programa somente 
aqueles que forem submetidos a exames oftalmológicos em unidades da 
rede municipal de saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Art. 3° - O programa será coordenado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, que avaliará e manterá um cadastro dos beneficiados.

Art. 4° - O Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que 
couber, em até cento e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.      

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 833/2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

“Dispõe sobre a comemoração do MOMENTO CÍVICO nas 
Escolas Públicas do Município de Camaçari” 

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

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

Art. 1° - As Escolas Públicas do Município comemorarão todas 
as segundas-feiras, o Momento Cívico que consistirá em:

I – Hasteamento e arreamento solene da Bandeira Nacional;
 
II – Entoação do Hino Nacional por alunos e professores; 

Art. 2º - Sendo segunda-feira feriado, a cerimônia realiza-se 
á no primeiro dia útil subseqüente.

Art. 3° - O Hasteamento da bandeira será feito no primeiro 
horário de aulas do turno da manhã e o arreamento, no último horário de 
aulas no turno da tarde, antecipando-se à saída dos alunos.

Art. 4º - O Momento Cívico não excederá 10 (dez) minutos 
que serão computados com o horário de aula.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal providenciará os meios 
e a normalização necessária para o efetivo cumprimento do disposto na 
presente lei.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.      

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 831 /2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

“Dispõe sobre fornecimento de vale-
transporte, para mães carentes com 
filhos internados em UTI Neonatal e 
ou Médico Risco, em hospitais da rede 
pública no âmbito do município de 
Camaçari e Região Metropolitana de 
Salvador.”

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - As mães residentes no município de Camaçari, e que 
tenham filhos internados em UTI Neonatal e/ou Médio Risco em hospitais 
da rede pública da Região Metropolitana de Salvador, com renda de até 
dois salários mínimos, receberão auxilio transporte, para deslocamentos 
residência/hospital e hospital/residência, enquanto durar o tratamento do 
recém-nascido.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Art. 3° - A presente lei deverá ser regulamentada pelo Poder 
Executivo.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.    

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 832/2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

Que seja denominada o Largo Nova 
Aliança de Praça Piatã, localizada na 
Rua Valença, no Bairro Renascer (An-
tigo Phoc II).

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica denominada o  Largo Nova Aliança de Praça Piatã 
localizado na Rua Valença, no Bairro Renascer (Antigo Phoc II).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.      

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito
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LEI N° 835/2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação dos Moradores do bairro Verde 
Horizonte.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Declara de Utilidade Pública a Associação dos Morado-
res do bairro Verde Horizonte, situada á Rua Ondina n° 31, quadra 04 Verde 
Horizonte – Camaçari - Ba., inscrita no CNPJ n° 05.452.005/0001-80.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI Nº.  836/2007 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Especial, no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá 
outras providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

LEI Nº.  837/2007
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras provi-
dências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no valor global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
a ser consignado no (a) Órgão/Secretaria: 03.10 – Secretaria de Assis-
tência Social, Unidade: 03.10.105 – Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis decorrentes para a abertura 
do presente Credito Adicional Especial, correrão à conta, decorrentes 
da anulação parcial de dotações na forma definida da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias n° 740/2006, em  conformidade com o estabelecido no art. 
43,  § 1°, inciso III da Lei  n° 4.320/64, e com base nos Art. 166, § 8° e Art. 
167, Inciso VI da Constituição Federal, no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), conforme detalhamento a seguir evidenciado: 

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2007, 
aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e nº. 740/2006, respectivamente, em 
decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei, será con-
signado à estrutura de custos do Órgão/Secretaria de Serviços Públicos,  
Unidade: 03.06.06 - Secretaria de Serviços Públicos, incorporado ao Quadro 
de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 834 /2007
DE  24 DE OUTUBRO  DE 2007

Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
do Município, a firmar convênio com 
o Poder Judiciário, disponibilizar Ser-
ventuários da Justiça, para proceder o 
Registro de Nascimento  de crianças 
nascidas nos hospitais da rede pública, 
no âmbito do município de Camaçari e 
dá outras providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Autoriza o  Chefe do Poder Executivo do Município, a 
firmar convênio com o Poder Judiciário, objetivando disponibilizar  Serventu-
ários da Justiça, para que procedam ao Registro de Nascimento  de crianças 
nascidas nos Hospitais da rede pública, no âmbito do município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.      

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

Art. 2º - Os recursos disponíveis decorrentes para a abertura 
do presente Credito Especial, correrão à conta, decorrentes da anulação 
parcial de dotações na forma definida da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
n° 740/2006, em  conformidade com o estabelecido no art. 43,  § 1°, inciso 
III da Lei  n° 4.320/64, e com base nos Art. 166, § 8° e Art. 167, Inciso VI 
da Constituição Federal, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
conforme detalhamento abaixo: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Especial no valor global de R$ 1.000.000,00 (um milhão de re-
ais), a ser consignado Órgão/Secretaria: 03.06 – Secretaria de Serviços 
Públicos, Unidade: 03.06.06 – Secretaria de Serviços Públicos, conforme 
detalhamento abaixo:
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LEI Nº.  838/2007
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Adicional Especial, no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá 
outras providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir 
Crédito Adicional Especial no valor global de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), a ser consignado no (a) Órgão/Secretaria: 03.27 – Secretaria de 
Saneamento, Unidade: 03.27.27 – Secretaria de Saneamento, conforme 
detalhamento abaixo:

Art. 2º - Os recursos disponíveis decorrentes para a abertura 
do presente Credito Adicional Especial, correrão à conta, decorrentes 
da anulação parcial de dotações na forma definida da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias n° 740/2006, em  conformidade com o estabelecido no art. 
43,  § 1°, inciso III da Lei  n° 4.320/64, e com base nos Art. 166, § 8° e Art. 
167, Inciso VI da Constituição Federal, no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), conforme detalhamento a seguir evidenciado: 

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2007, 
aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e nº. 740/2006, respectivamente, em 
decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei, será con-
signado à estrutura de custos do Órgão/Secretaria: 03.27 – Secretaria 
de Saneamento,  Unidade Orçamentária : 03.27.27 – Secretaria de 
Saneamento, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa da 
referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 839/2007
DE  24 DE OUTUBRO DE 2007

Institui a Semana Municipal do Profis-
sional de Educação Física .

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica instituído a “Semana Municipal do Profissional 
de Educação Física”, a ser comemorado, anualmente, na primeira semana 
do mês de outubro, tendo o dia 1° de outubro, como a data principal de 
sua programação.

Parágrafo  Único – A data de que trata este artigo deverá 
constar no calendário oficial do município. 

Art. 2º - Constituem os principais objetivos da Semana Muni-
cipal do Profissional de Educação Física:

I – expor, trocar e difundir conhecimentos teóricos e práticos  
sobre as mais variadas questões de educação física, através de plane-
jamento, programação e realização de campanhas educativas, cursos, 
exposições, pesquisas, publicações, reuniões e seminários nas escolas 
públicas municipais;

II – conscientizar a importância da pratica de atividades físicas 
regularmente, de forma sistematizada e orientada;

III -  contribuir para a valorização do profissional de educação 
física.

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 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI No   840/2007
DE 25 DE OUTUBRO DE 2007

Altera a Lei Municipal n.º 803, de 11 de 
julho de 2007, que estabelece normas 
específicas sobre licitações, contratos 
administrativos e sobre a Política de Trata-
mento Diferenciado e Simplificado para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte nas Contratações Públicas, no âmbi-
to dos Poderes do Município de Camaçari, 
e dá outras providências. 

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

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2007, 
aprovados pelas Leis nº. 714/2005 e nº. 740/2006, respectivamente, em 
decorrência do Crédito Especial autorizado nesta Lei.

Art. 4º - O Crédito Especial autorizado nesta Lei, será consig-
nado à estrutura de custos do Órgão/Secretaria: 03.10 – Secretaria de 
Assistência Social,  Unidade: 03.10.105 – FMAS – Fundo Municipal de 
Assistência Social incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa 
da referida Unidade.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 24 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito
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Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Ficam alterados os artigos 58 e 82 da Lei n.º 803, de 
11 de julho de 2007, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 58 - Nas subcontratações de que trata o art. 55, inciso II, 
desta Lei, observa-se-á o seguinte:

I - o instrumento convocatório da licitação estabelecerá que as 
microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcon-
tratadadas deverão, sempre que possível, ser estabelecidas 
no Município de Camaçari; 
II - a subcontratação não exime o contratado das suas respon-
sabilidades contratuais e legais, cabendo-lhe assegurar a fiel 
execução do objeto ajustado;
III - o contratado compromete-se a substituir a subcontratada, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção 
da subcontratação, mantendo o percentual originariamente 
subcontratado até a conclusão do objeto, obrigando-se a no-
tificar o órgão ou entidade contratante, sob pena da aplicação 
das sanções cabíveis;
IV - demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos 
termos do inciso III deste artigo, a Administração poderá auto-
rizar a execução da parcela originariamente subcontratada por 
parte do próprio contratado, devendo, para tanto, ser promovida 
a revisão da equação econômico-financeira do ajuste.
§1o  - Celebrado o contrato, será concedido o prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis ao contratado para a apresentação das 
parcelas que serão objeto de subcontratação junto a microem-
presas ou empresas de pequeno porte, sobre as quais somente 
incidirão benefícios e despesas da subcontratada. (NR)
§2o - Caberá ao contratado demonstrar que as microempresas 
ou empresas de pequeno porte responsáveis pela execução 
parcial do objeto contratual possuem a habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e qualificação técnica necessárias ao cum-
primento das suas obrigações. (AC)
§3o - Formalizada a subcontratação, os empenhos e paga-
mentos do órgão ou entidade da administração deverão ser 
destinados diretamente às microempresas e empresas de 
pequeno porte subcontratadas. (NR)
§4o - Caberá à fiscalização do órgão ou entidade contratante 
acompanhar as medições das parcelas subcontratadas, que 
deverão ser apresentadas em separado das demais parcelas 
que compõem o objeto contratual. (NR)
§5o - O disposto neste artigo não se aplica quando: (NR)
I - o contratado já for microempresa ou empresa de pequeno 
porte; (NR)
II - a subcontratação se demonstrar tecnicamente inviável. 
(NR)
Art. 82 - Com a finalidade de estimular a efetiva participação 
nas licitações de microempresas e empresas de pequeno porte, 
as obras e os serviços de engenharia, de natureza divisível, 
poderão ser setorizados, adotando-se a modalidade licitatório 
cabível para cada objeto demandado. (NR)”.

Art. 2º - A Lei n.º 803, de 11 de julho de 2007, passa a vigorar 
acrescida do seguinte dispositivo:

“Art. 82 – A - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 
a delegar aos Secretários Municipais, através de decreto 
específico, a competência para a celebração de contratos e 
convênios. (AC)”

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

LEI Nº. 841/2007
DE 25 DE OUTUBRO DE 2007 

Dispõe sobre a instituição do Programa 
Bolsa Família Camaçari, de transferência 
de renda monetária às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social e dá outras 
providências.

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

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CAMAÇARI

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Camaçari, 
o Programa Bolsa Família Camaçari, que objetiva ampliar as oportunida-
des de emancipação e de melhoria da qualidade de vida das famílias em 
situação de vulnerabilidade social por meio de transferência de renda mo-
netária associada a ações de combate à fome, de promoção da segurança 
alimentar e nutricional, de superação da pobreza, do analfabetismo e de 
outras formas de privação, de inserção no mundo do trabalho, de acom-
panhamento sócio - familiar para o enfrentamento das situações de risco 
pessoal e social, e de acesso à rede de serviços públicos de educação, 
saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer.

Art. 2º - São beneficiárias do Programa Bolsa Família Camaçari 
as famílias que se enquadram nos seguintes critérios de elegibilidade:

I. resida no Município há pelo menos 02 (dois) anos;
II. em situação de pobreza e de extrema pobreza; 
III. tenha sob sua responsabilidade uma ou mais pessoas em 

condição de dependência ou de risco pessoal e social, conforme caracte-
rizado no art. 3º, incisos VI e VII, desta Lei;

IV. não contempladas pelo Programa Bolsa família do Governo 
Federal

Art. 3º - Para fins desta Lei, considera-se:

I. Família - a unidade formada por um dos pais ou responsável 
legal, ou por um ou mais adultos, com ou sem dependentes, e eventu-
almente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de 
parentesco, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros com idade igual ou superior a 16 (dezes-
seis) anos completos;

II. Renda Familiar - a somatória dos rendimentos monetários 
brutos obtidos da inserção dos seus membros, com idade igual ou superior 
a 16 (dezesseis) anos completos, nos mercados formal ou informal de 
trabalho, bem como aqueles provenientes do acesso de algum membro 
da família a benefícios previdenciários ou programas governamentais de 
complementação de renda monetária, instituídos em âmbito federal ou 
estadual, ou mantidos por organizações não governamentais que desen-
volvam ações de natureza similar;

III. Renda Familiar Per Capita - a resultante da divisão da renda 
familiar pelo número de membros da família;

IV. Família em Situação de Pobreza – Família com renda 
mensal per capita de R$ 60,01 (sessenta reais e um centavo) a R$ 120,00 
(cento e vinte reais);

V. Família em Situação de Extrema Pobreza – Família com 
renda mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais);

VI. Pessoas em Condição de Dependência:
a. as crianças e adolescentes até 15 (quinze) anos de idade;
b. as pessoas portadoras de deficiência, de qualquer idade, 

que apresentem acentuado grau de comprometimento de sua capacidade 
laborativa ou de aprendizado escolar;

c. as pessoas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
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que não disponham de fonte própria de rendimento e que não gozem de 
quaisquer benefícios previdenciários, e, ainda, que não tenham acesso 
a programas sociais de complementação de renda monetária, conforme 
inciso II deste artigo.

VII. Pessoas em Condição de Risco Pessoal e Social:
a. aquelas, de qualquer idade, em situação de insegurança 

alimentar, considerada como a falta de acesso à alimentação digna, em 
quantidade, qualidade e regularidade suficientes para a nutrição e a ma-
nutenção da saúde da pessoa humana;

b. crianças ou adolescentes sob medida de proteção ou em 
cumprimento de medidas sócio - educativas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho 
de 1990);

c. crianças e adolescentes, de até 15 (quinze) anos, em situa-
ção de trabalho infantil em atividades consideradas perigosas, insalubres, 
penosas ou degradantes, inclusive aquelas que caracterizam formas de 
vida da e na rua;

d. crianças,  adolescentes e jovens em situação de exploração 
ou ameaça decorrentes de qualquer forma de envolvimento em atividades 
degradantes, tais como as relacionadas à violência e exploração sexual, 
ao crime organizado, às drogas, etc;

e. adolescentes, de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, que 
não tenham concluído o nível fundamental de ensino regular;

f. gestantes e mães amamentando seus filhos menores de 06 
(seis) meses (nutrizes);

g. mulheres em situação de ameaça ou exposição à violência 
doméstica ou sexual.

VIII. Pessoa em Situação de Desemprego - aquela que não 
mantém vínculo empregatício com entidade privada ou pública, com registro 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e que não receba proventos 
de qualquer regime previdenciário;

IX. Fator de Dependência Familiar - a relação numérica exis-
tente entre o número de pessoas em condição de dependência e o número 
dos demais membros da família;

X. Idade da Criança ou do Adolescente - o número de anos 
completados até o primeiro dia do ano em que ocorrer o atendimento da 
família pelo Programa de que trata esta Lei.

Art. 4º - O Programa Bolsa Família Camaçari consiste no 
pagamento mensal de valores situados entre R$18,00 (dezoito reais) a 
R$112,00 (cento e doze reais) às famílias beneficiárias, a serem gradati-
vamente inseridas conforme os critérios de elegibilidade e de cálculo do 
benefício definidos nesta Lei, garantida a disponibilidade e a previsão de 
recursos orçamentários para tal finalidade.

§ 1º - Para as famílias com renda familiar per capita de até R$ 
60,00 (sessenta reais) o valor do benefício mensal será correspondente 
a, no mínimo, R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais).

§ 2º - Além do benefício previsto no § 1º, as famílias com ren-
da familiar per capita de até R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) receberão 
benefício adicional de R$ 18,00 (dezoito reais) por pessoa na condição 
de gestante, nutrizes, de criança ou de adolescente com até 15 (quinze) 
anos de idade, desde que sob sua responsabilidade e que com ela resida, 
observando-se o limite máximo de R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais) 
correspondentes a 03 (três) ou mais pessoas nestas condições.

 
§ 3º - As famílias com renda familiar per capita superior a R$ 

60,00 (sessenta reais) e de até R$ 120,00 (cem e vinte reais) receberão 
benefício de R$ 18,00 (dezoito reais) por pessoa na condição de gestante, 
nutrizes, de criança ou de adolescente com até 15 (quinze) anos de idade, 
desde que sob sua responsabilidade e que com ela resida, observando-se 
o limite máximo de R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais) correspondentes a 
3 (três) ou mais pessoas nestas condições.

§ 4º - As famílias inseridas no Programa Bolsa Família Ca-
maçari em razão de possuírem pessoas em situação de insegurança 
alimentar, conforme previsto no art. 3º, inciso VII, alínea “a”, poderão ser 
cumulativa ou alternativamente beneficiadas com a concessão de alimen-
tos em espécie ou através do acesso a serviços que ofertem refeições, 
podendo a concessão de alimentos ou os serviços que ofertem refeições 
serem realizados diretamente pelo poder público municipal ou em parceria 

entre este e iniciativas desenvolvidas pelos outros níveis de governo ou 
pela rede social de solidariedade de distribuição e de acesso a alimentos 
em espécie ou refeições. 

  
§ 5º - O pagamento às famílias deverá ser preferencialmente 

efetuado através de cartão bancário.

§ 6º - O pagamento dos benefícios previstos neste artigo será 
preferencialmente efetivado para a mulher responsável pela família, e pelo 
período no qual esta permanecer nos critérios de elegibilidade previstos 
no art. 2º, desta Lei.

 
 § 7º - Os valores dos benefícios previstos nos parágrafos 1º, 

2º e 3º deste artigo e aqueles referenciais que caracterizam situação de 
pobreza e de extrema pobreza, estabelecidos pelos incisos IV e V, do art. 
3º, poderão ser reajustados por ato do Poder Executivo, garantida a dispo-
nibilidade e a previsão de recursos orçamentários para tal finalidade.

§ 8º - O tempo de permanência das famílias no Programa Bolsa 
Família Camaçari é de até 02 (dois) anos, contados da data do pagamento 
da primeira parcela do benefício, exceto se comprovada a manutenção da 
situação prevista no inciso II, do art. 2º, desta Lei. 

 
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a manter 

ou firmar convênios, termos de cooperação ou instrumentos equivalentes 
formalizar a adesão a programas federais ou estaduais de transferência de 
renda, bem como desenvolver programas ou projetos de inclusão produtiva, 
qualificação e capacitação e assumir as responsabilidades administrativas 
e financeiras decorrentes, respeitadas as normas legais definidas para 
estes programas e a legislação municipal pertinente.

§ 1º - O Município deverá desenvolver as ações necessárias 
para que os programas federais e estaduais de transferência de renda, 
a partir de ações integradas da Secretaria de Segurança Alimentar e 
Benefícios Sociais – SEABES e Secretaria de Assistência Social – SEAS, 
sejam operacionalmente articulados ao Programa Bolsa Família Camaçari, 
evitando-se o paralelismo de esforços e o desperdício de recursos públicos, 
de forma a viabilizar a cobertura do maior número de famílias.

§ 2º - Os programas a que se refere o caput incluem:

I. em âmbito federal:
a. o Programa Bolsa Família;
b. o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
c. o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e 

Humano;
d. o Benefício de Prestação Continuada;
e. outros programas que impliquem transferência de renda 

que, por iniciativa do governo federal, venham a ser implementados ou 
que substituam os anteriores.

II.  em âmbito estadual:
a. qualquer programa que implique transferência de renda 

que, por iniciativa do governo estadual, venham a ser implementados 
ou que substituam o anterior, sob a gestão da Secretaria de Segurança 
Alimentar e Benefícios Sociais – SEABES e da Secretaria de Assistência 
Social – SEAS.

§ 3º - O pagamento dos valores oriundos dos programas de 
transferência de renda desenvolvidos pelos governos federal e estadual 
ficará condicionado à liberação dos recursos provenientes da participação 
financeira dos mesmos ou da sua progressiva articulação ao Programa 
Bolsa Família Camaçari de Transferência de Renda Monetária e será, 
preferencialmente, realizado diretamente às famílias ou na forma definida 
pelo convênio, termo de cooperação ou instrumento equivalente previsto 
no caput.  

§ 4º - As famílias inseridas no Programa Bolsa Família Cama-
çari em razão de se encontrarem em situação de vulnerabilidade social, de 
pobreza ou extrema pobreza, conforme previsto nos incisos IV e V, do art. 
3º, desta Lei, serão inseridas prioritariamente em programas ou projetos 
de qualificação e capacitação, que visem a inclusão produtiva e conse-
quentemente a superação da pobreza ou extrema pobreza, desenvolvidos 
pelo Município com recursos próprios ou em parcerias com os Governos 
Estadual e Federal ou com outras instituições parceiras.
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   CAPÍTULO II
DA AGENDA DE COMPROMISSOS DAS FAMÍLIAS BENE-

FICIÁRIAS

Art. 6º - Os membros das famílias beneficiadas deverão, 
conforme as razões que motivarem sua inserção no Programa Bolsa 
Família Camaçari, cumprir uma agenda de compromissos que implica na 
participação continuada em atividades e serviços a eles ofertados pela 
Administração Pública Municipal ou instituições parceiras, e que objetivem 
ampliar as oportunidades de emancipação e de melhoria da qualidade de 
vida, conforme previsto no art. 1º desta Lei.

 
§ 1º - Além da agenda de compromissos prevista no caput, a 

manutenção das famílias no Programa fica condicionada, no mínimo, ao 
cumprimento das seguintes obrigações:

I. matrícula em unidades de ensino regular e manutenção de 
freqüência escolar mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) para todas as 
crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 17 (dezessete) anos, 
que ainda não tenham concluído o nível fundamental de ensino;

II. freqüência regular aos serviços de saúde para as gestantes, 
nutrizes e crianças de 0 (zero) a 07 (sete) anos, com especial atenção ao 
acompanhamento pré-natal, pós-parto e de vacinação.

III. participação e freqüência nos cursos de capacitação e 
qualificação promovidos pelo  Município, com recursos próprios ou em 
parcerias com os Governos Estadual e Federal ou com outras instituições 
parceiras.

§ 2º - As informações relativas à matrícula e freqüência escolar 
das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias serão prestadas 
periodicamente à municipalidade pelas respectivas unidades de ensino 
regular nas quais estejam matriculadas ou, em casos específicos, direta-
mente por meio de documentação comprobatória a ser obtida por seus pais 
ou responsáveis legais diretamente junto às unidades escolares.

 
§ 3º - A comprovação das informações relativas à freqüência 

aos serviços de saúde poderão ser solicitadas diretamente às famílias ou 
às unidades de atendimento localizadas no Município.

§ 4º - As informações relativas à participação e freqüência nos 
cursos de capacitação e qualificação promovidos pelo Município serão 
prestadas periodicamente à municipalidade pelas instituições nas quais 
estejam matriculados ou, em casos específicos, diretamente por meio de 
documentação comprobatória a ser obtida diretamente junto às respectivas 
instituições.

§ 5º - As famílias que não cumprirem as obrigações previstas 
no caput e no § 1º deste artigo poderão ter o pagamento do benefício 
provisoriamente suspenso até o cumprimento das mesmas, ou serem 
desligadas do Programa em caso de reincidência.

§ 6º - Para os beneficiários do Programa Bolsa Família Cama-
çari, o desligamento poderá ser ocasionado por denúncia de beneficiamento 
indevido ou conforme previsto no §5º deste artigo, após análise técnica 
específica do caso, que deverá ser encaminhado para homologação pelo 
Conselho Gestor do Programa Bolsa Família, observado o disposto no 
art. 7º, desta Lei.

§ 7º - Cessará de forma definitiva o pagamento dos benefícios 
previstos no Programa Bolsa Família Camaçari, a qualquer tempo, para 
a família:

I. que atingir a renda familiar per capita superior a R$ 120,00 
(cem e vinte reais);

II. que sofrer alterações na sua composição de forma a dei-
xar de ter pessoas em condição de dependência ou de risco pessoal e 
social.

§ 8º - As famílias beneficiadas por programas federais e es-
taduais de transferência de renda articulados ao Programa Bolsa Família 
Camaçari deverão também cumprir as demais condicionalidades por 
aqueles definidas.

§ 9º - A agenda de compromissos referida no caput inclui a 
participação em trabalho sócio - educativo sistemático a ser desenvol-
vido pelo Município por meio de atendimento individual e em grupos de 
acompanhamento, nos quais serão incluídas as famílias beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família Camaçari.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA 

 Art. 7º - Compete ao Conselho Gestor do Programa Bolsa Fa-
mília, acompanhar, avaliar, fiscalizar e realizar o controle social do Programa 
Bolsa Família Camaçari, ficando assegurado o acesso à documentação e 
informações necessárias ao exercício das seguintes atribuições.

I. aprovar  a relação de famílias cadastradas pelo Poder Exe-
cutivo Municipal para a inserção no Programa Bolsa Família Camaçari;

II. aprovar os relatórios de freqüência escolar das crianças e 
adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias;

III. estimular a participação comunitária no controle social do 
Programa;

IV. homologar, após análise técnica específica do caso, o desli-
gamento de famílias beneficiadas pelo Programa, em caso de denúncia de 
beneficiamento indevido ou de não cumprimento, pela família, da agenda 
de compromissos, conforme previsto no art. 6º, § 5º;

V. exercer outras atribuições estabelecidas ou que vierem a ser 
legalmente definidas para conselhos de acompanhamento e de controle 
social de programas federais e estaduais de transferência de renda com os 
quais o Município mantém ou vier a firmar convênios, termos de cooperação 
ou instrumentos equivalentes, conforme previsto no art. 5º, desta Lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a man-
ter ou criar outros órgãos ou mecanismos, eventualmente exigidos pela 
legislação federal ou estadual, aos quais seja atribuído o controle social 
de programas de transferência de renda com os quais o Município mantém 
ou vier a firmar convênios, termos de cooperação ou instrumentos equiva-
lentes, devendo suas atribuições serem automaticamente transferidas ao 
Conselho Municipal de Assistência Social sempre que a legislação federal 
ou estadual assim permitir. 

 
  Art. 8º - Os recursos municipais e aqueles provenientes de 

doações de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, inte-
ressadas em contribuir com o Programa Bolsa Família Camaçari, deverão 
constituir receita especificamente vinculada a esta finalidade e depositadas 
no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Art. 9º - O Poder Executivo Municipal realizará os esforços 
necessários para a implementação de um único cadastro, que progressi-
vamente reúna informações sobre as famílias beneficiárias ou inscritas em 
programas de transferência de renda desenvolvidos pelos níveis federal, 
estadual e municipal de governo, no qual deverão constar as informações 
relativas aos critérios de elegibilidade e outras consideradas necessárias 
ao adequado acompanhamento da participação nas atividades e serviços, 
conforme previsto no art. 9º. 

§ 1º - O Município deverá realizar periodicamente a atualização 
das informações cadastrais necessárias à verificação da sua situação em 
relação aos critérios de elegibilidade e aos cálculos dos benefícios pre-
vistos, ajustando seus valores sempre que observada qualquer alteração 
na situação da família.

§ 2º - Considerada a data de inserção de cada família, a atuali-
zação periódica das informações cadastrais previstas no parágrafo anterior 
será realizada, no mínimo, anualmente para as famílias beneficiadas por 
programas com recursos municipais, e de acordo com periodicidades defini-
das pelos governos federal e estadual para aquelas que forem beneficiadas 
com recursos provenientes destes níveis de governo.

§ 3º - Caso os recursos orçamentários previstos ou a disponibili-
dade financeira necessários sejam insuficientes para a imediata inclusão de 
todas as famílias elegíveis para o Programa Bolsa Família Camaçari, fica o 
órgão gestor responsável pelo estabelecimento de critérios de priorização 
para o atendimento da população demandatária, que deverá ser incluída 
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no cadastro de que trata o caput, ainda que não possa ser imediatamente 
beneficiada pelo Programa Bolsa Família Camaçari.

§ 4º - Os critérios referidos no parágrafo anterior deverão con-
siderar os diversos fatores relacionados à vulnerabilidade das famílias, tais 
como os relacionados ao risco pessoal e social de seus membros conforme 
definido no inciso VII do art. 3º, à renda familiar per capita, ao fator de 
dependência familiar, à escolaridade, às condições de moradia, além de 
considerar também as possibilidades de articulação mais ampla do conjunto 
das ações e serviços ofertados pela Prefeitura e instituições parceiras em 
função de programas de inclusão social desenvolvidos especificamente em 
áreas geográficas do Município, que apresentam elevada concentração de 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

§ 5º - O cadastro de que trata o caput deverá conter mecanis-
mos de segurança que evitem o indevido acesso às informações relativas 
às famílias por pessoas não autorizadas, garantindo-se o adequado sigilo 
necessário e o acesso apenas a servidores credenciados ao trabalho de 
acompanhamento das mesmas. 

§ 6º - O cadastro de que trata o caput deverá conter também 
as informações a respeito de todos os benefícios transferidos às famílias, 
devendo constar a fonte de financiamento ou, no caso dos benefícios 
previstos no art.  4º, § 4º, a pessoa física ou jurídica responsável pela 
concessão de alimentos ou oferta de refeições. 

Art. 10 - Será excluído do Programa Bolsa Família Cama-
çari, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ou definitivamente, se reincidente, o 
beneficiário que prestar declaração falsa ou usar de meios ilícitos para 
obtenção de vantagens.

Parágrafo único - O beneficiário que gozar ilicitamente do 
benefício, será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância 
recebida, monetariamente corrigida pelo Fator Monetário Padrão – FMP 
ou outro que vier a substituí-lo, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis.

Art. 11 - Ao servidor público ou agente de órgão conveniado, 
pessoa física ou jurídica, que concorra para o ilícito previsto no artigo ante-
rior, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva 
produzir efeitos perante o Programa Bolsa Família Camaçari, aplicar-se-á, 
além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior 
ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos monetariamente 
pelo Fator Monetário Padrão – FMP ou outro que vier a substituí-lo.

Art. 12 - Compete à Secretaria de Segurança Alimentar e Be-
nefícios Sociais – SEABES e a Secretaria de Assistência Social – SEAS, 
a coordenação conjunta da gestão do Programa Bolsa Família Camaçari, 
devendo este órgão trabalhar articuladamente com os demais órgãos da 
Administração Pública Municipal para a viabilização do conjunto das ações 
a ele pertinentes.

§ 1º - O Programa Bolsa Família Camaçari será implementado 
por uma coordenação que inclua técnicos da Secretaria de Segurança 
Alimentar e Benefícios Sociais – SEABES e da Secretaria de Assistência 
Social – SEAS, com o intuito de facilitar o Cadastro Único dos Programas 
e as ações, de modo a não permitir o paralelismo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  
Art. 13 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

correrão por conta das verbas próprias do orçamento em vigor, ficando 
o Poder Executivo autorizado a proceder às modificações que se fizerem 
necessárias, respeitado os valores globais constantes da Lei Orçamentária 
e os limites de despesas previstos em Lei.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4538 /2007
DE  25 DE OUTUBRO DE 2007

                                                            
“Concede Isenção do imposto sobre ser-
viços e dá outras providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO 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 o teor do Processo Administrativo n.º 
17891/2005.

DECRETA

Art. 1º - A concessão da isenção tributária à empresa HEATING 
COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o n.º 
44.124.899/0001-20, com endereço comercial na Rua Bonifácio Cubas, 
nº760, Freguesia do O, São Paulo/SP, na forma do art. 4º do Decreto 3957, 
de 19 de agosto de 2004.

Parágrafo Único - Será revogada imediatamente a concessão 
quando:

I – ultrapassar o prazo de dois anos, a partir da data de expe-
dição do Alvará de Construção;

II – do descumprimento das normas e dos regulamentos esta-
belecidos para esta concessão;

III – houver comprovado dolo, fraude, má-fé ou qualquer 
meio ilícito que tenha resultado na efetivação da concessão do benefício 
tributário.

Art. 2º - Os efeitos jurídicos do presente ato administrativo, 
na forma do regulamento, terá abrangência tão somente ao contrato de 
prestação de serviços nº46008100, de 29/03/05, convolado com a empresa 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/
MF sob o n.º 61.522.512/0001-02 e Cadastro Geral de Atividades – CGA 
de n.º 15.718/001-3, estabelecida na Via Frontal Km 1, s/nº - Pólo Petro-
químico, Camaçari / Ba, encarregada pela construção da unidade industrial 
da Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.

§1º - O cancelamento do benefício da tomadora dos serviços, 
por qualquer motivo, implica na anulação do presente ato.

§2º - O deferimento do pleito não desobriga do cumprimento 
das obrigações acessórias.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 25/10/2006.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM  25 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário da Fazenda

DECRETOS

DECRETO Nº. 4539/2007
DE 25 OUTUBRO DE 2007

“Delega Competência ao Secretário da 
Educação, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e fulcrado no que dispõe o inciso 
XIX e § 1º. do art. 100 da Lei Orgânica Municipal, 
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DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar exonerado EMERSON CARLOS DA SILVA, cadas-
tro n° 035789-3, do Cargo de Gerente, da Gerência de Controle e Movimen-
tação de Estoque – GECOE, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
de Administração - SECAD, a partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRATÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTA-
DO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Considerar nomeado EMERSON CARLOS DA SILVA, cadastro 
n° 035789-3 para o cargo de Gerente, da Gerência de Arquivo Público 
Municipal, Símbolo GES- IV, da estrutura da Secretaria de Administração 
- SECAD, a partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeado EDUARDO CARLOS BRANDÃO SILVA, 
para o cargo de Secretário Executivo I, Símbolo GAS-III, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeado EDVALDO DE OLIVEIRA COSTA, 
cadastro n° 08307-2 para o cargo de Gerente, da Gerência de Controle e 
Movimentação de Estoque - GECOE, da estrutura da Secretaria de Admi-
nistração - SECAD, a partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007. 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar exonerada JANE GLADYS DE OLIVEIRA BRITO, 
cadastro n° 037336-6, do Cargo de Assessora Administrativa, símbolo 
CC-I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 01 de 
outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando a exigência da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nº. 9394/96, que determina a formação continuada dos 
profissionais da Educação;

                    
Considerando a necessidade e importância da utilização de 

ferramentas pedagógicas que atendam a sociedade contemporânea na 
formação continuada dos Profissionais de Educação da Rede Municipal 
de Ensino do Município, faz-se necessária a utilização do computador 
para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e inclusão digital dos 
mesmos;

Considerando que a Informática é contemplada dentre os Sete 
Eixos Norteadores da Política Pedagógica da Educação Municipal e;

Considerando a implantação da Universidade Aberta do Brasil, 
UAB, no Município, com a oferta de cursos de educação à distância para 
os docentes da Rede Municipal de Ensino, 

                      
DECRETA

Art. 1º -  Ficam delegados poderes ao Secretário da Educação 
do Município, para praticar todos os atos inerentes ao Instrumento que 
tem por objeto dar, em COMODATO, 01(UM) COMPUTADOR a cada 
profissional do Grupo de Magistério do Quadro de Servidores Efetivos, 
compreendendo os cargos de Professor, Especialista em Educação e 
Auxiliar de Ensino, lotados na Secretaria de Educação – SEDUC, em efetivo 
exercício de suas funções na Rede Pública Municipal.

Parágrafo único – O Comodato previsto no caput deste artigo 
realizar-se-á a partir do dia 15 de Outubro do ano em curso, Dia do 
Professor, obrigando-se à assinatura de Termo de Responsabilidade de 
uso do equipamento.

Art. 2º - Os critérios para o comodato e utilização do referido 
Equipamento serão regulamentados através de Portaria expedida pelo 
Secretário da Educação.

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

      
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

EM 25 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LUIZ VALTER DE LIMA
Secretário da Educação
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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 nomeado OSVALDO ANDRADE AZEVEDO, 
cadastro n° 37334-2, para o cargo de Coordenador, Símbolo GES-II, da 
Coordenadoria de Relações Institucionais, da estrutura da Secretaria do 
Turismo - SETUR, 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 DE 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:

Exonerar THIAGO COUTO FERREIRA, cadastro n° 037145-9, 
do Cargo de Gerente, Símbolo GES - IV, da estrutura da Secretaria do 
Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e do Desenvolvimento da Ges-
tão - SEPLAN, a partir de 30 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 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar exonerado WALBERTO HERRERA MEDINA, 
cadastro n° 037026-1, do Cargo de Diretor de Alta Complexidade, símbo-
lo CC-I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 01 de 
outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeado WALBERTO HERRERA MEDINA, ca-
dastro n° 037026-1, para o cargo de Assessor de Comunicação, Símbolo 
CC-II, estrutura da Secretaria da  Saúde - SESAU, a partir de 01 de 

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO 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 JANE GLADYS DE OLIVEIRA BRITO, 
cadastro n° 037336-6, para o cargo de Diretora de Alta e Média Comple-
xidade, Símbolo CC-I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a 
partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.  

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 19096/2007, no qual 
analisa o pedido de exoneração do servidor;

Resolve:

Demitir a pedido, JOVINIANO PEREIRA SOARES NETO, 
cadastro nº 09344-7, do cargo de Auxiliar Administrativo, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 03 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 19415/2007, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Demitir a pedido, LORENA BARBARA SANTOS COSTA, 
cadastro nº 9367-9, do cargo de Professora, símbolo I, da estrutura da 
Secretaria da Educação - SEDUC, a partir de 01 de outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.            

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE 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 exonerado OSVALDO ANDRADE AZEVEDO, ca-
dastro n° 37334-2, do Cargo de Assessor do Executivo II, Símbolo GES-III, 
da estrutura da Secretaria de Fomento à Agricultura e Pesca - SEAP, 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
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PORTARIA Nº. 065/2007
DE 24 DE SETEMBRO DE 2007

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CA-
MAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que consta no Decreto Municipal N°. 4397/2007, 

RESOLVE

Designar os servidores: Emerson Carlos da Silva, Cad. 
35789-3, representante da SECAD/Arquivo Central; Carlos Matheus Gui-
marães Santos, Cad. 287-7, representante da SEFAZ; Margarete Souza 
Santos, Cad. 37174-6, representante da PROGER; Alberto Luis Vascon-
celos Vidal, Cad. 36678-9, representante da CGM; Sandra Cristiny Alves 
dos Santos, Cad. 36384-2, representante da SESAU; Larissa Almeida 
Freire, Historiadora e Jorge Vanderley Moreira Sales, Cad. 151283-0, 
representante da SECAD/RH para sob a presidência do primeiro, compo-
rem a Comissão Central de Avaliação de Documentos - CCAD, conforme 
determina o Decreto Municipal Nº. 4397/2007.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2007.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SE
CA

D Secretaria da Administração

Licitações
HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa Pregão Presencial - SESAU n.º 023/2007 – 
COSEL/SESAU, que tem como objeto aquisição de impressos gráficos 
à empresa J LISBOA GRAFICA E EDITORA LTDA – ME, para o único lote 
com o valor global de R$ 489.291,43 (quatrocentos e oitenta e nove mil, 
duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).Data da 
Homologação: 19/10/2007 - EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Pregão Presencial - SESAU n.º 026/2007, 
que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços para Fornecimento de Lanches, Coffee Breaks 
e Material de Apoio, à empresa MÁRCIA OLIVEIRA RODRIGUES - ME – 
Lote Único – Valor global do lote R$ 337.900,00 (trezentos e trinta e sete 
mil e novecentos reais). Data da Homologação: 18/10/2007 - EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa a Tomada de Preço nº. 013 /2007 – Comissão Setorial 
Permanente de Licitação-COSEL/OBRAS, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA ACAJUTIBA – 2ª ETAPA à CONS-
TRUTORA C&T LTDA no Valor Total de 637.409,22 (seiscentos e trinta 
e sete mil quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos). Data da 
Homologação: 03/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa Pregão Presencial - SESAU n.º 024/2007 
– COSEL/SESAU, que tem como objeto a aquisição de fardamento às 
seguintes empresas nos respectivos lotes e valores:

Data da Homologação: 25/10/2007 - EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa Pregão Presencial - SESAU n.º 025/2007 
– COSEL/SESAU, que tem como objeto a Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de Acesso à Internet e Co-
municação de Dados em Tecnologia Móvel em 20 (vinte) EAS – Es-
tabelecimentos Assistenciais em Saúde - à empresa VIVO S/A, para 
o único lote com o valor mensal de R$ 2.788,20 (dois mil, setecentos 
e oitenta e oito reais e vinte centavos), perfazendo o valor global de 
R$ 33.458,40 (trinta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e 
quarenta centavos) para o período de 12 (doze) meses. Data da Homo-
logação: 25/10/2007 - EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO. 

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa Pregão Presencial - SESAU n.º 027/2007 – 
COSEL/SESAU, que tem como objeto a Contratação de Empresa Espe-
cializada na Prestação de Serviços de Migração de Versão, Migração de 
Dados, Customização, Treinamento e Operação Assistida, utilizando 
como base o SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO EM SAÚ-
DE – SIGA – SAÚDE à empresa ZILICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
LTDA com o valor global para o único lote de R$ 208.931,21 (Duzentos 
e oito mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos). Data 
da Homologação: 25/10/2007 - EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n. º 260/2007 – Processo n.º  1684/2007. CON-
TRATADO: JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA. OBJETO: 
Inscrição do sub procurador geral Jeffiton Ramos Andrade Ramos no I 
Encontro para  capacitação de controladores geral internos Cointer/ Norte 
Nordeste, no período de 07 a 10 de novembro/2007 em salvador.Valor 
Total: R$ 1.490,00 (hum mil quatrocentos e noventa reais) Fundamentada 
no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 
17/10/07. Paulo Roberto Pinto da Silva.

Dispensa n. º 261/2007 – Processo n.º  1611/2007. CON-

outubro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeada MARIA ZULMIRA GUIMARÃES GOMES, 
cadastro n° 07160-5, para o cargo de Diretora de Atenção Básica, Símbolo 
CC-I, da estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, com data retroativa 
de 13 de agosto de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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TRATADO: SOUZA GILLENE RODRIGUES DE SANTANA OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de roupas folclóricas para 
compor o grupo de samba de roda do Conviver. Valor Total: R$ 5.132,00 
(cinco mil cento e trinta e dois reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, 
da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 18/10/07. Paulo 
Roberto Pinto da Silva.

Dispensa n. º 269/2007 – Processo n.º  1749/2007. CONTRA-
TADO: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
LTDA. OBJETO: Inscrição do Secretário de Administração Paulo Roberto 
Pinto da Silva, cadastro Nº 0488-8, para participar do Curso de Processo 
e Técnica Aspectos Práticos e Temas Atuais no Hotel San Raphael, nos 
dias 08 e 09 de Novembro, em São Paulo.Valor Total: R$ 486,00 (quatro-
centos e oitenta e seis reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 25/10/07. Paulo Roberto 
Pinto da Silva.

Dispensa n. º 271/2007 – Processo n.º  1722/2007. CON-
TRATADO: Moreira e Teles Ltda. OBJETO: Aquisição de materiais para 
conserto dos aparelhos de ar condicionado das salas de treinamentos da 
Casa do Trabalho.Valor Total: R$ 7.791,00 (sete mil setecentos e noventa e 
um reais). Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data da Homologação: 26/10/07. Paulo Roberto Pinto da Silva.

Dispensa n. º 267/2007 – Processo n.º  1702/2007. CON-
TRATADO: JL COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. OBJETO: Aquisição de 
mobiliário: cadeira giratória com braço e sem braço, cadeira fixa, armário 
em madeira, arquivo em aço, mesa de trabalho laminado, mesa para 
impressora e mesa estação de trabalho.Valor Total: R$ 7.920,00 (sete 
mil novecentos e vinte reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 24/10/07. Paulo Roberto 
Pinto da Silva.

Dispensa n. º 268/2007 – Processo n.º  1703/2007. CON-
TRATADO: 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Aqui-
sição de materiais de segurança individual como: botas, luvas, máscaras, 
capacetes, óculos, capas e avental, para atender a demanda da Seorla. 
Valor Total: R$ 1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e nove reais) 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da Homologação: 24/10/07. Paulo Roberto Pinto da Silva.

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade n. º 110/2007 – Processo n.º  1157/2007. 
CONTRATADO: EDITORA FTD S/A. OBJETO: Aquisição de livros didáticos 
para educação de jovens e adultos das escolas da rede pública de ensino. 
Valor Total: R$ 225.214,00 (duzentos e vinte e cinco mil e duzentos e 
quatorze reais). Fundamentada no Art. 25, inciso I, da Lei Federal n.º. 
8.666/93. Data da Homologação: 17/09/07. LUIZ CARLOS CAETANO.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 141/2007 - COMPEL

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados, que realizará o Pregão Eletrônico nº 141/2007, 
que tem como objeto a aquisição de equipamentos de informática para 
implantação do Projeto Comunicar e para Sede da Secretaria de Assis-
tência Social. Disputa no dia 09/11/2007, às 9:00 h (Brasília). O Edital e 
seus anexos à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.
br. Rosana Buffone Lima Santos-Pregoeira. 23/10/2007.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 126/2007-COMPEL

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados, que em 07/11/2007, às 9:00 h, na Sala de Com-
pras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, 
Centro Administrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Presencial 
nº. 126/2007, 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) 
3621-6713. Marcelo Cristino dos Santos- Pregoeiro.26/10/2007.

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, revoga o Pregão n.º 055/2007 (Presencial) – COSEL / EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços gráficos visando à confecção de impressos necessários a rea-
lização das atividades e eventos pedagógicos das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Camaçari. Data da Revogação: 19/10/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 577/2007 CONTRATADO: GUSTAKA CO-
MERCIAL LTDA LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico  nº 0103/2007. OBJETO: 
Aquisição de Multi – Mistura para Produção de Leite de Soja. Valor global 
de R$ 26.299,00 (vinte e seis mil duzentos e noventa e nove reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6070 Elemento de despesa: 33.90.30; 
Fonte: 00. Data da assinatura: 05/09/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO N.º 505/2007. CONTRATADO: GAMBOA BRA-
SIL COMÉRCIO E 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$37.500,00 (trinta e sete mil, 
quinhentos 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 Nº 0580/2007. CONTRATADO: J LISBOA 
GRAFICA E EDITORA LTDA – ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 
023/2007. OBJETO: Aquisição de impressos gráficos. Valor global de 
R$ 489.291,43 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa 
e um reais e quarenta e três centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Fonte: 02. Data da 
assinatura: 22/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 0608/2007. CONTRATADO: MÁRCIA OLIVEI-
RA RODRIGUES. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 026/2007. OBJETO: 
Fornecimento de Lanches, Coffee Breaks e Material de Apoio.  Valor 
global de R$ 337.900,00 (trezentos e trinta e sete mil e novecentos reais) 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015, Elemento de despesa: 
33.90.39.00; Fonte: 02. Data da assinatura: 22/10/2007. - EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 0569/2007 CONTRATADO: CONSTRUTORA 
C&T LTDA, LICITAÇÃO: Tomada de Preço n°013/2007. - Comissão Se-
torial Permanente de Licitação-COSEL/ OBRAS, que tem como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REVITALIZAÇÃO 
DA AVENIDA ACAJUTIBA – 2°ETAPA NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
– BA, Valor Total de 637.409,22 (Seiscentos e trinta e sete mi, quatro-
centos e nove reais e vinte e dois centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 6080; Elemento de despesa: 4490.51.00 - Fonte: 20. 
Data da assinatura: 03/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 0523/2007 CONTRATADO: EDITORA FTD, 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade n° 110/2007. OBJETO: Aquisição de livros 
didáticos para educação de jovens e adultos das escolas da rede 
pública de ensino. Valor Total de R$ 225.214,00 (duzentos e vinte e 
cinco mil e duzentos e quatorze reais). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 6022; Elemento de despesa: 33.90.30 - Fonte: 01. Data da 
assinatura: 15/10/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 176/2007.FORNECEDOR: MARCOFARMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. LICITA-
ÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: 
MEDICAMENTOS.  Valor global de R$ 14.350,00 (Catorze mil trezentos 
e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 
e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assi-
natura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA 
DE SAÚDE

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 160/2007.FORNECEDOR: LABORTÓRIO NEO 
QUIMICA COM. E IND. LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 
036/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global de 
R$ 26.294,00 (Vinte e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento 

Contratos
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de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 25/09/2007. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 179/2007.FORNECEDOR: LABORTÓRIO NEO 
QUIMICA COM. E IND. LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 
037/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global de 
R$ 16.016,00 (Dezesseis mil, e dezesseis reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 02.  Data da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CAR-
DOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 215/2007.FORNECEDOR: CRISTALIA PRO-
DUSTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  
Valor global de R$ 1.467,50 (Um mil quatrocentos e sessenta e sete 
reais e cinqüenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data 
da assinatura: 25/09/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 226/2007.FORNECEDOR: DIMACI MATERIAL 
CIRURGICO LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2007-
COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global de R$ 5.607,00 
(Cinco mil, seiscentos e sete reais). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 
02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 225/2007.FORNECEDOR: CRISTALIA PRO-
DUSTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  
Valor global de R$ 112.875,00 (Cento e doze mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 
2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assina-
tura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE 
SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 224/2007.FORNECEDOR: COMERCIAL CI-
RURGICA RIOCLARENSE LDTA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 020/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global 
de R$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CAR-
DOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 219/2007.FORNECEDOR: INDUSTRIA FAR-
MACEUTICA RIOQUIMICA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 018/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global 
de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais). Dotação Orça-
mentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 218/2007.FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2007-COSEL / SAÚDE.OB-
JETO: MEDICAMENTOS.  Valor global de R$ 9.000,00 (Nove mil reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento 
de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 217/2007.FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & 
CIA LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2007-COSEL / 
SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global de R$ 16.150,00 (De-
zesseis mil, cento e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 
02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO 
– SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 227/2007.FORNECEDOR: MEDSIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA E HOSPITLAR LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 020/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor 
global de R$ 1.575,00 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO RE-
AIS). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemen-
to de despesa: 3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 180/2007.FORNECEDOR: MEDSIL COMERCIAL 
FARMACEUTICA E HOSPITLAR LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRO-

NICO Nº 037/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor 
global de R$ 8.480,00 (Oito mil quatrocentos e oitenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 187/2007.FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 
Nº 013/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global 
de R$ 1.694,00 (Um mil seiscentos e noventa e quatro reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE 
FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO / REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 194/2007.FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 
Nº 015/2007-COSEL / SAÚDE.OBJETO: MEDICAMENTOS.  Valor global 
de R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos  reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2060, 6066 e 2059; Elemento de despesa: 3390.30.00.00; 
Fonte: 02.  Data da assinatura: 16/10/2007. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CAR-
DOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE.

CANCELAMENTO TERMO DE COMPROMISSO  

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2006. FORNECEDOR 
: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 028/2006. OBJETO: MEDICAMENTOS. Valor global 
de R$ 22.575,00 (vinte dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais)  
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6058; Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 02. Data do Cancelamento: 22/10/2007. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

SOLICITAMOS O CANCELAMENTO PARCIAL DO TERMO 
DE COMPROMISSO 092/2006, POIS O LOTE 03 FOI FRACASSASO E 
NO MOMENTO DO JULGAMENTO FINAL A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
COSEL/SAÚDE POR FALHAS, CLASSIFICOU A EMPRESA COMO 
VENCEDORA DO LOTE.

CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE FOR-
NECIMENTO  / REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2007. FORNECEDOR : 
LABORATÓRIO NEO - QUÍMICA COM. E IND. LTDA

. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2007. OBJE-
TO: MEDICAMENTOS. Valor global de R$ 26.294,00 ( vinte e seis mil, 
duzentos e noventa e quatro reais)  Dotação Orçamentária: Projeto/
Atividade: 2060 (60%); 6066 (20%) e 2059 (20%); Elemento de despesa: 
3390.30.00.00; Fonte: 02. Data do Cancelamento: 22/10/2007. EFIGÊNIA 
DE FÁTIMA CARDOSO – SECRETÁRIA DE SAÚDE. 

SOLICITAMOS O CANCELAMENTO PARCIAL DO TERMO 
DE COMPROMISSO 160/2007, EM RAZÃO DO MEDICAMENTO OFER-
TADO PELO LICITANTE APRESENTAR O VOLUME DIFERENTE DO 
QUE FOI SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 440/2007: Contratan-
te: Município de Camaçari: Contratado: Empresa Gabinete de Projetação  
Arquitetônico  ; Objeto: alterar o caput da Clausula Terceira do instrumento 
original; Preço: tendo em  vista o acréscimo  de serviços, fica acrescido 
através do presente termo o valor de R$30.000,00 (trinta  mil reais) corres-
pondendo a 23,03% aproximadamente do valor global previsto no contrato 
original;  Assinatura: 13/09/07: Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 408/2007: Contratan-
te: Município de Camaçari: Contratado: Empresa CM construtora Ltda. ; 
Objeto: alterar a Planilha  Orçamentária anexada ao instrumento original; 
Alteração: Ficam alterados os quantitativos das metas físicas, objetivando 
adequação do projeto à demanda atual, fica anexada nova  Planilha Orça-
mentária, a equalização dos serviços previstos na planilha não implicara 
em decréscimo ou acréscimo do valor global previsto no contrato original, 
portanto, não trará ônus para os contratantes.;  Assinatura: 16/10/07: Luiz 
Carlos Caetano  - Município.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 234/2005: Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sanjuan Engenharia Ltda.  
; Objeto: alterar a Clausula Segunda e a alínea “a” da Clausula Quinta do 
instrumento original; Prazo: 180, (cento e oitenta) dias; Preço: conside-
rando a prorrogação de prazo contida na clausula segunda, do presente 
termo, o valor global, proporcional, estipulado para o referido instrumento 
é de R$ 1.111.939,99 (hum milhão , cento e onze mil, novecentos e trinta 
e nove reais e noventa e nove centavos) ;  Assinatura: 02/10/07: Luiz 
Carlos Caetano  - Município.
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Camaçari já pode contar desde o dia 24 
de outubro com os serviços do posto de Saúde 
da Família (PSF) do bairro Novo Horizonte, que 
vai atender cerca de 7 mil pessoas. A inaugura-
ção foi realizada na tarde do dia 23 de outubro, 
com apresentação do Grupo de Teatro Amador 
(TAC). 

O posto, que funciona em sede própria 
e substitui o da rua Araraquara, tem cinco con-
sultórios, farmácia, salas de curativo, vacinação, 
coleta, esterilização, reunião, odontologia, refei-
tório, banheiros para pacientes, funcionários e 
portadores de necessidades especiais, depósito, 
almoxarifado, cozinha, arquivo, administração e 
recepção. 

O pintor Tomé Braz, 50 anos, que mora 
no Novo Horizonte há 15 anos, é hipertenso e 
precisa do posto para garantir o tratamento. “Eu 
vou ao PSF todo mês buscar quatro tipos de 
remédios”. 

A comerciante Sônia Cruz, observou, 
com atenção, a estrutura da unidade. “Olhei todo 
o PSF e achei as salas bem estruturadas. Fico 
feliz em ter uma unidade de saúde no bairro e 
poder ser bem atendida”.   

O novo PSF passou a ter 18 profissionais 
- antes tinha 13 -, com a contratação de mais um 
médico, um odontólogo, uma enfermeira e dois 
auxiliares. O horário de funcionamento é das 
7h30 às 16h30. Desde o início da gestão, foram 
entregues outros quatro postos, o do Parque 
Florestal, Phoc, Piaçaveira e Parafuso. 

Segundo o presidente da Associação de 

PSF do Novo Horizonte vai atender 7 mil pessoas 

Mais do que uma grande festa para ga-
rantir lazer e diversão, o Camafolia 2007 - que 
será realizado de 9 a 11 de novembro - é uma 
boa oportunidade de geração de emprego e renda 
para comerciantes, empresários do setor hotelei-
ro e, principalmente, ambulantes e barraqueiros, 
isentos do pagamento de taxas pela Prefeitura 
de Camaçari. 

São centenas de pessoas que durante 
os três dias da festa ganham dinheiro com a 
comercialização de artigos típicos (colares, 
pulseiras, balões), comidas e bebidas. Nas lojas 
de roupas e calçados é registrado, nas semanas 
que antecedem o evento, um aumento de mais 
de 30% no volume das vendas. 

De acordo com o presidente da Asso-
ciação dos Barraqueiros de Festas Populares 
do Município de Camaçari, Renildo Lopes Be-
zerra, a entidade, que possui 264 associados, 

Camafolia gera emprego e renda para o Município 
solicitou a participação de 80 vendedores de 
drinks e bebidas, 40 de lanche, 10 de acarajé 
e seis de churrasquinho. “Todos isentos, desde 
2005, das taxas cobradas pelas administrações 
anteriores”.   

Os ambulantes pediram ainda a cons-
trução de um corredor coberto. O objetivo é 
“assegurar espaço para as pessoas da cidade 
terem estrutura para trabalhar”. O lucro médio de 
cada autônomo varia conforme o clima e o tipo 
de mercadoria comercializada. 

Nos três dias de Camafolia, um vende-
dor ganha em torno de R$400,00, enquanto um 
lancheiro fatura de R$ 760,00 a R$ 1.140,00.  Os 
barraqueiros movimentam entre R$ 1.900,00 e R$ 
3.800,00. Dados da associação mostram que são 
gerados, em decorrência da festa, aproximada-
mente 300 empregos temporários. 

Moradores do Novo Horizonte, Paulo Mendes, a 
construção da unidade é mais uma conquista do 
Orçamento Participativo (OP). “Ouvir a população 
em reuniões e assembléias é a maneira mais 
correta de administrar uma cidade. É por isso 
que hoje a saúde em nosso bairro melhorou 
bastante”.    

Estiveram presentes na inauguração, 
o prefeito Luiz Caetano, a vice-prefeita Tereza 
Giffoni, a secretária municipal de Saúde Efigênia 
Cardoso, o sub-secretário estadual Washington 
Couto, o secretário de Saúde de Salvador Car-
los Trindade, secretários municipais e líderes 
comunitários. 

Uma obra simples de pouco mais 
de 300 metros de extensão mudou significativa-
mente a vida de moradores da rua dos Noivos, 
no bairro dos 46. “Por causa desse pedacinho 
de estrada, todo mundo que passa na rua fala 
bem do governo. Era um sonho que se tornou 
realidade”, resumiu Severino Manoel Alves, 60 
anos, morador do local há 15 anos. 

A Prefeitura asfaltou, fez a rede de 
drenagem, meio-fio e vai iniciar a construção de 
passeio. Antes da obra, os moradores sofriam 
com ratos e muriçocas, provocados pela ausência 
da rede de esgoto, com o lamaçal formado em 
épocas de chuvas e com a insegurança. 

Outro morador Paulo César Tavares, 
44, ficou contente com a obra e com os benefí-
cios. “Aqui não tinha nada, nem rede de esgoto, 
mas hoje está ótimo”. 

Muito esperada, a obra, de acordo 
com Severino Alves, já chegou a ser contra-

Moradores comemoram pavimentação da rua dos Noivos 

Diário Oficial
Publicação da SEGOV 

tada pelo governo anterior, porém a empresa 
responsável não concluiu o serviço. Como não 
houve fiscalização, o trecho continuou sem pa-
vimentação. 

“Quando fomos à secretaria (de 

Infra-Estrutura) para pedir a conclusão da obra, 
tivemos a informação de que, no sistema, o ser-
viço de pavimentação estava feito. Eles (governo 
anterior), nem se deram ao trabalho de vir aqui 
verificar”. 

DO MATO AO ASFALTO 

Segundo Severino Alves, foi ele 
quem abriu a estrada na enxada, há 12 anos. 
“Aqui era mato puro, abri a estrada no braço para 
passar com a carroça, depois o pessoal começou 
a utilizar a rua para passar com carro”. 

A mulher de Severino, Maria Damia-
na Alves, 61, lembra que a área era um caminho 
cheio de mato e não passava nem carro. “Hoje 
aqui está bem melhor, mais movimentado, seguro 
e bonito”. Minha filha estava decidida a vender a 
casa, mas depois da obra ela desistiu”. 
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“Elaborar com o povo durante as reuniões do OP é a maneira mais correta de se administrar”

Serviços elevam auto-estima dos moradores


