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Diário Oficial

 A esperança de conseguir um em-
prego estável trouxe milhares de pessoas dos 
mais diversos municípios da Bahia para Camaçari 
no dia 13 de janeiro, quando do concurso público 
realizado pela Prefeitura, a grande maioria das 
vagas reservadas para as áreas de saúde e edu-
cação, atraiu 34.180 inscritos. A cidade acordou 
cedo, com o corre-corre dos candidatos. Os que 
não residem na cidade começaram a chegar 
desde as 6h, provocando engarrafamentos que 
começaram na Via Parafuso, principal estrada 
de acesso ao Município, e se estenderam pelas 
vias urbanas. 

À medida que o tempo passava e se 
aproximava o horário de fechamento dos portões 
das escolas onde foram realizadas as provas, o 
movimento aumentava na cidade. Eram milhares 
de pessoas de fora de Camaçari, muitas até de 
outros estados, todas com pressa, querendo 
saber onde ficava o local onde faria o exame. 
Era comum se ver carros parando e pessoas 
abordando os transeuntes pedindo informação 
sobre onde ficava essa ou aquela escola. 

PRORROGAÇÃO 
Inclusive, devido o grande movimen-

to de candidatos e os engarrafamentos nas es-
tradas e nas vias urbanas, a Prefeitura prorrogou 
o fechamento dos portões, abertos às 7h50, das 
8h20 para as 8h30. Quer dizer, uma prorrogação 
de 10 minutos. O concurso transcorreu dentro 

Vagas na Prefeitura mobilizam 
mais de 30 mil concorrentes

CONCURSO PÚBLICO 

da normalidade, com o número de abstenções 
conforme a média prevista. 

O sistema de transporte coletivo 
urbano foi reforçado pela STT (Superintendência 
de Trânsito e Transporte) e começou a funcionar 
com reforço desde as 5h. O policiamento tam-
bém ganhou reforço e homens da NET (Núcleo 
Executivo de Trânsito) distribuídos em pontos 
estratégicos fizeram o trabalho de orientação do 
tráfego de veículos, ajudando ainda nas informa-
ções prestadas aos candidatos.

ECONOMIA
As cerca de 50 mil pessoas que 

circularam durante todo o domingo (13/01) por 
Camaçari - uma vez que milhares de candida-
tos chegaram acompanhados de parentes e 
amigos - contribuíram também para movimentar 
a economia do Município, principalmente nas 
lanchonetes, bares, restaurante, taxistas e mo-
totaxistas, além de outros setores informais, que 
faturaram bem acima do que conseguem em um 
fim de semana comum. 

O taxista Antônio Carlos disse que 
faz, em média duas viagens por dia, mas neste 
domingo, das 6h às 8h, conseguiu fazer sete 
corridas. Outro que comemorava o aumento 
do faturamento por causa do concurso era o 
mototaxista Valdemir Rodrigues, que começou 
a rodar desde as 5h30 e até as 8h já havia feito 
10 corridas. “Se não fosse o engarrafamento eu 
teria faturado bem mais”. 

A doação de troncos de eucalipto 
para construção das cercas e quiosques do novo 
Horto Florestal de Camaçari, pela empresa Bahia 
Pulp, é mais um importante passo da atual admi-
nistração na busca de parcerias com a iniciativa 
privada. O ato aconteceu dia 15 de janeiro, às 
10h15, no gabinete do prefeito Luiz Caetano, 
com a participação do diretor de operações da 
empresa, Wanderlei Madruga. 

 O horto municipal está sendo total-
mente revitalizado e será inaugurado no segun-
do semestre. “O novo equipamento faz parte 
do programa da Prefeitura de tornar a cidade 
cada vez mais agradável e humanizada, além 
de contribuir para o aumento da auto-estima da 
população”, disse o secretário de Planejamento, 
Roque Werlang. 

Com cerca de 30 mil metros qua-
drados, o novo horto terá iluminação especial, 
campo de futebol com arquibancada, ciclovia, 
calçadão, parque infantil, equipamentos para 
ginástica, sanitários e quiosques. Localizado 
na Avenida Radial C, o espaço de lazer terá um 
segundo acesso pela rua do Telégrafo, próximo 
a Cidade do Saber.

A Bahia Pulp é a única fabricante de 
celulose solúvel da América Latina.   Com uma 
produção anual de 115 mil toneladas, a indústria 
emprega 500 pessoas na sua unidade de Cama-
çari. A partir do segundo semestre, a empresa 
amplia sua produção para 360 mil toneladas/ano. 
A celulose solúvel é usada como matéria-prima 
para produção de tecidos, alimentos, medica-
mentos, tintas e equipamentos automotivos e 
de aviação. 

Prefeitura  e Bahia Pulp vão 
revitalizar o horto municipal 

Fé e emoção se mistura-
ram ao som dos grupos musicais 
que marcaram presença em 
Guarajuba, durante as comemo-
rações em homenagem a São 
Francisco de Assis, padroeiro da 
localidade. A lavagem teve início  
com um cortejo que seguiu da 
praia de Guarajuba até a Igreja de 
São Francisco de Assis (foto), em 
Monte Gordo, encerrando  com o 
tradicional Baile das Coras.  

À frente do cortejo, as 
baianas abençoavam a comitiva 
com bastante água-de-cheiro, flo-
res e lavanda. Em seguida, vieram 
o grupo afoxé Filhos de Gandhi, 
banda de sopro, Associação de 
Criadores de Cavalo de Monte Gordo (ACC), 
autoridades políticas e lideranças comunitárias. 
Ao final do percurso, a comitiva se concentrou 
na Capela São Francisco de Assis, para o último 
banho de água de cheiro.  

Participaram do cortejo o prefeito Luiz 
Caetano, a vice-prefeita Tereza Giffoni, o de-
putado federal Nelson Pelegrino e vereadores 

Lavagem de Guarajuba e Monte 
Gordo reúne milhares de pessoas

municipais. 
Para a baiana Sônia Maria dos Santos 

Rocha, que há mais de 30 anos participa da La-
vagem de Guarajuba, a festa retoma uma tradição 
da família. “Não posso deixar essa história morrer, 
por isso já preparei uma parte da minha família e 
hoje trago minhas netas de 6 e 9 anos. 

Aos 53 anos, dez deles dedicados em 

homenagem a São Francisco de Assis, a baiana 
Maria Elisa dos Santos é motivada pela fé. “Me 
preparo durante todo ano. Decoro minha roupa 
e trago toda família para prestigiar este momento 
de fé, amor e dedicação”, emociona-se.

Após a lavagem, a multidão foi animada 
pela música da banda Gang do Samba, que se 
apresentou em um trio-elétrico.  A festa continuou 
com a apresentação das bandas Canto Samba, 
Selakuatro, Bandana, além de Edmundo e Ed-
milson, também a partir das 18h, com show no 
trio elétrico. 

A missa em homenagem ao padroeiro, 
São Francisco de Assis, acontece no dia 20, às 
16h. Na seqüência, as bandas Ecofrases, Pla-
neta Axé e Kmassa Reggae assumem a festa e 
animam o público.     

No último dia da Lavagem, segunda-feira, 
dia 21, uma procissão marítima com oito barcos 
sai da praia de Guarajuba e depois segue para a 
Capela São Francisco de Assis, às 16h. Encerran-
do a comemoração, o tradicional Baile dos Coroas 
da Sociedade São Francisco de Assis, previsto 
para começar às 22 horas, na praça Cons. Rafael 
Vieira, em Monte Gordo. 
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Atos do Poder Executivo
LEIS

          LEI N° 856/2008
DE 17 DE JANEIRO DE 2008

“Altera dispositivos da Lei n° 392, de 22 
de dezembro de 1997, republicada em 
26 de março de 2001, com modificações 
posteriores, que instituiu o Código Tri-
butário de Rendas do Município majora 
parte do VUP da construção e dá outras 
providências.”

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei.

Art. 1º - Insere inciso VI ao artigo 130 da Lei 392, de 22 de 
dezembro de 1997, republicada em 2001, modificado pela Lei 595, de 13 
de Dezembro de 2002, com a seguinte redação.

“Art. 130...
I – ...
VI – o profissional autônomo de nível não superior, cuja receita 

bruta mensal seja igual ou inferior a 684,42 (seiscentos e oitenta e quatro 
inteiros e quarenta e dois décimos) de Unidades Fiscais do Município 
UFPM.”

Art. 2º - Altera a redação das alíneas “b”, “c” e “e” e revoga 
a alínea “d” ambos do inciso III e insere inciso IV, todos relativos ao ar-
tigo 136 da Lei 392, de 22 de dezembro de 1997, republicada em 2001, 
modificado pelo art. 7° da Lei 695, de 30 de setembro de 2005, com a 
seguinte redação.

“Art. 136...
I – ..................................
II - .................................
III - ..........................

b) a área de uso privativo é a área construída interna da unidade 
imobiliária acrescida da área de garagem privativa;

c) o valor unitário da área de construção da unidade, relativas 
às alíneas “a”e “b” é o fixado na forma do inciso II do art. 135; 

d) revogada;

e) incluem-se neste inciso os edifícios e condomínios verticais 
ou horizontais, divididos em apartamentos, casas, lojas, salas, andares 
vazados e demais divisões.

IV – para os imóveis correspondentes no inciso III, a base de 
cálculo do imposto é a soma do produto das áreas do terreno e da cons-
trução pelos respectivos valores unitários padrão, considerando que:

a) Quando não houver área construída privativa e/ou de 
uso comum será a soma do produto das áreas territorial privativa e de uso 
comum divida pelo número de unidades do condomínio;

b) Quando houver área construída privativa e/ou de uso 
comum será o produto da soma das áreas territorial privativa e/ou de uso 
comum dividida pelo número de unidades, acrescida da área construída 
privativa e/ou de uso comum dividida pelo número de unidades do edifício 
ou condomínio vertical ou horizontal;

c) Para efeito de distribuição da área comum, territorial 
e/ou construída, em relação a cada unidade imobiliária, deverá ser con-
siderada a fração ideal proporcional a área privativa territorial, garantida 
as especificações de distribuição expressamente definida em memorial 
descritivo registrado em cartório.

Art. 3º - Altera a redação do artigo 209, caput e parágrafo único, 
com acréscimos dos incisos I e II, com a seguinte redação.

“Art. 209 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá transa-
cionar com os Órgãos integrantes da Administração, direta e indireta, do 
Município sem que esteja:

 
I – adimplente com a Receita Municipal;
 
II – com a inscrição municipal regularizada.

Parágrafo Único - A exigência contida nos incisos deste 
artigo estende-se, obrigatoriamente, à expedição de quaisquer Alvarás 
de licenciamento.” 

  
Art. 4º - Altera da Tabela de Receita da Taxa de Localização 

e Funcionamento, anexa à Lei n° 392, de 22 de dezembro de 1997, repu-
blicada em 2001, para acrescentar código de atividades e especificações, 
modificada pela Lei n° 635, de 16 de Dezembro de 2003, que passa a 
vigorar com a redação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 5º - Altera a Tabela de Valores da Planta Genérica de 
Logradouros do imposto predial e territorial urbano – IPTU e do imposto 
sobre transmissão “inter vivos” de bens imóveis – ITIV, para acrescentar 
logradouros e modificar Valores Unitários Padrão Territorial – VUP, criada 
pela Lei 595, de 13 de Dezembro de 2002, com as modificações da Lei 
635, de 16 de dezembro de 2003, e da Lei 695, de 30 de setembro de 
2005, que passa a vigorar com as incorporações constantes dos Anexos 
II e III desta Lei, respectivamente.

Art. 6º - Altera a Tabela de Valores de Tipologia do metro qua-
drado da Construção, criada pela Lei 540, de 17 de Dezembro de 2001, 
que passa vigorar com a redação constante do Anexo IV desta Lei.

Art. 7º - Altera da Tabela de Valores da Contribuição para o 
Custeio da Iluminação Pública, criada pela Lei 635, de 16 de Dezembro 
de 2003, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo V desta 
Lei.

Art. 8º  -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

ANEXO I

TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLF

Código  Especificações       R$

1.08.006 Posto de Atendimento Bancário  4.667,10

ANEXO II                        

ACRESCENTA LOGRADOUROS A TABELA DE VALORES 
DA PLANTA GENÉRICA DE LOGRADOUROS – IPTU / ITIV
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ANEXO III
ALTERA A TABELA VALORES DA PLANTA GENÉRICA ATRIBUÍDOS A 

LOGRADOUROS
IPTU E ITIV

Código   Nome 
Vupt 

IPTU R$ 
Vupt 

ITIV R$ 

00147-3 2 Estrada Barra de Jacuipe - Monte Gordo 1,36 1,68 

70108-4 2 Rua Maio Dois de 26,49 32,07 

71768-1 1 Rua Lênin 1,69 2,05 

71769-0 1 Travessa Lênin 1,69 2,05 

72519-6 1 Rua Olindina 1,94 2,36 

72520-0 1 Rua Vila dos Rodoviários 1,69 2,05 

72522-6 1 Rua A - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70841-0 1 Rua B - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70842-9 1 Rua C - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70843-7 1 Rua D - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70849-6 1 Rua E - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

72521-8 1 Rua F - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

71683-9 1 Rua G - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70851-8 1 Rua H - Cond. Resid. Camaçari 14,37 17,41 

70307-9 2 Rua Telégrafo do 11,82 14,34 

70147-5 2 Avenida Eixo Urbano Central 26,49 32,07 

70147-5 3 Avenida Eixo Urbano Central 19,51 23,66 

70147-5 4 Avenida Eixo Urbano Central 8,85 10,77 

70165-3 2 Avenida Industrial Urbano 12,18 14,79 

70147-5 5 Avenida Eixo Urbano Central 1,36 1,68 

71686-3 1 Acesso Costa Pinto 16,43 19,92 

71895-5 1 Rua Resinas das 10,92 13,20 

72523-4 1 Rua Nova Soure 5,76 6,96 

72524-2 1 Caminho Emiliano Zapata 1,69 2,05 

72524-2 2 Caminho Emiliano Zapata 1,44 1,71 

70680-9 1 Acesso Felix 2,48 3,01 

70681-7 1 Acesso Martins 2,48 3,01 

10819-7 2 Rua São Jorge 0,94 1,12 

12054-5 1 Rua I – Abrantes 19,51 23,66 

12080-4 1 Avenida A – Alphaville 37,21 45,12 

12081-2 1 Rua B – Alphaville 37,21 45,12 

12082-0 1 Rua C – Alphaville 37,21 45,12 

12083-9 1 Rua D – Alphaville 37,21 45,12 

12084-7 1 Rua E – Alphaville 37,21 45,12 

12085-5 1 Rua F – Alphaville 37,21 45,12 

12086-3 1 Rua G – Alphaville 37,21 45,12 

12087-1 1 Rua H – Alphaville 37,21 45,12 

12088-0 1 Rua I – Alphaville 37,21 45,12 

12089-8 1 Rua J – Alphaville 37,21 45,12 

12090-1 1 Rua K – Alphaville 37,21 45,12 

12091-0 1 Rua L – Alphaville 37,21 45,12 

12092-8 1 Rua M – Alphaville 37,21 45,12 

12093-6 1 Rua N – Alphaville 37,21 45,12 

12094-4 1 Rua O – Alphaville 37,21 45,12 

12095-2 1 Rua P – Alphaville 37,21 45,12 

12096-0 1 Rua Q – Alphaville 37,21 45,12 

12096-0 2 Rua Q – Alphaville 37,21 45,12 

 

12097-9 1 Rua R – Alphaville 37,21 45,12 
12098-7 1 Rua S – Alphaville 37,21 45,12 

12099-5 1 Rua T – Alphaville 37,21 45,12 

12100-2 1 Rua U – Alphaville 37,21 45,12 

12101-0 1 Rua V – Alphaville 37,21 45,12 

12102-9 1 Rua W – Alphaville 37,21 45,12 

12103-7 1 Rua Caraíba (Barra do Jacuipe) 4,98 6,01 

12104-5 1 Rua Leite do 2,29 2,79 

12105-3 1 Rua Martim Pescador 37,21 45,12 

12106-1 1 Rua Garça Branca 37,21 45,12 

12107-0 1 Rua Beija-Flor 37,21 45,12 

12108-8 1 Avenida Laguna das Garças 37,21 45,12 

12109-6 1 Rua Bem ti vi 37,21 45,12 

12110-0 1 Rua João de Barro 37,21 45,12 

12111-8 1 Rua Canário da Terra 37,21 45,12 

12112-6 1 Rua Pássaro Preto 37,21 45,12 

12113-4 1 Rua Caminho das Arvores 37,21 45,12 

12114-2 1 Alameda Cajueiros dos 37,21 45,12 

12115-0 1 Rua Jardim das Flores 37,21 45,12 

12116-9 1 Avenida Beira Rio 37,21 45,12 

12117-7 1 Rua Imbaúba 37,21 45,12 

12118-5 1 Rua Angelim 37,21 45,12 

12119-3 1 Rua Massaranduba 37,21 45,12 

 

92058-4 1 Fazenda Dias Dávila MGR02 1,36 1,68 

92058-4 2 Fazenda Dias Dávila MGR02 0,02 0,14 

93011-3 1 Fazenda Lagoa da Mata 0,02 0,14 

93011-3 2 Fazenda Lagoa da Mata 1,36 1,68 

Código Faixa Tipo Nome 
Vupt IPTU 

R$ 
Vupt ITIV 

R$ 
10499-0   RUA XV DE NOVEMBRO 26,74 32,37 
11423-5 1 RUA PARANAPANEMA 26,74 32,37 
11424-3 1 TRAVESSA ILHAS PERINAS 26,74 32,37 
11427-8 1 RUA PORTO REAL 26,74 32,37 
11428-6 1 RUA PORT GRIMAUD 26,74 32,37 
11429-4 1 RUA MARBELA 26,74 32,37 
11430-8 1 RUA ALGARVE 26,74 32,37 
11431-6 1 RUA IBIZA 26,74 32,37 
11432-4 1 RUA SOLTO GRANDE 26,74 32,37 
11433-2 1 VIA SOLTO GRAND 26,74 32,37 
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ANEXO IV
TABELA DE VALORES DE TIPOLOGIA DO METRO QUADRADO DA 

CONSTRUÇÃO

 ANEXO V
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

11434-0 1 TRAVESSA JEQUIRICA 26,74 32,37 
11435-9 1 RUA PORTO FINO 26,74 32,37 
11436-7 1 RUA RONDONIA 26,74 32,37 
11436-7 2 RUA RONDONIA 26,74 32,37 
11438-3 1 RUA JUNDIAÍ 26,74 32,37 
11439-1 1 RUA ARAÇATUBA 26,74 32,37 
11988-1 1 RUA 01 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11989-0 1 RUA 02 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11990-3 1 RUA 13 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11991-1 1 RUA 19 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11992-0 1 RUA 20 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11993-8 1 RUA 21 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11994-6 1 RUA 22 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11995-4 1 RUA 23 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11996-2 1 RUA 24 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11997-0 1 RUA 25 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11998-9 1 RUA 26 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
11999-7 1 RUA 16 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12000-6 1 RUA 15 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12001-4 1 RUA 14 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12002-2 1 RUA 12 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12003-0 1 RUA 11 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12004-9 1 RUA 10 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12005-7 1 RUA 08 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12006-5 1 RUA 09 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12008-1 1 RUA 17 -COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12009-0 1 RUA 18 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12010-3 1 RUA 05 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12011-1 1 RUA 06 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12012-0 1 RUA 03 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
12013-8 1 RUA 07 - COND. BUSCA VILLE 23,00 27,81 
 

SUBGRUPO SUBGRUPO 2 VALOR m² IPTU VALOR m² ITIV 
APARTAMENTO OTIMO 179,37 375,45 

APARTAMENTO BOM 138,84 289,71 

APARTAMENTO REGULAR 104,24 217,19 
APARTAMENTO RUIM 94,48 196,56 

CASA OTIMO 179,37 375,45 

CASA BOM 138,84 288,62 
CASA REGULAR 104,24 217,19 

CASA RUIM 94,48 196,56 

SALA OTIMO 199,42 415,55 
SALA BOM 154,15 242,70 

SALA REGULAR 115,10 127,06 

SALA RUIM 104,24 114,66 
LOJA OTIMO 199,42 415,55 

LOJA BOM 154,15 242,70 

LOJA REGULAR 115,10 127,06 
LOJA RUIM 104,24 114,66 

INDUSTRIA OTIMO 265,15 399,96 

INDUSTRIA BOM 203,35 238,33 
INDUSTRIA REGULAR 166,14 231,15 

INDUSTRIA RUIM 115,10 127,06 

GALPAO OTIMO 199,42 415,55 
GALPAO BOM 154,15 242,70 

GALPAO REGULAR 115,10 127,06 

GALPAO RUIM 104,24 114,66 
TELHEIRO OTIMO 199,42 415,55 

TELHEIRO BOM 154,15 242,70 

TELHEIRO REGULAR 115,10 127,06 
TELHEIRO RUIM 104,24 114,66 

ESPECIAL BOM 240,52 392,48 

ESPECIAL OTIMO 245,10 399,96 
ESPECIAL REGULAR 229,06 373,79 

ESPECIAL RUIM 229,06 373,79 
 

CONTRIBUINTES COM LIGAÇÕES AO SISTEMA DE FORNECIMENTO  
CONSUMO PRÓPRIO (COELBA)  

Faixa de Consumo % Limitado R$ 
?  30                                                     12 10,12 
> que 30  ?   1000                                12 104,12 
> que 1000 ?  2000                              12 156,18 
> que 2000                                           12 260,30 
  

RESIDENCIAL  
Faixa de Consumo % Limitado R$ 

?  50                                                                                          isento 
> que 50 ?  200                                    10 52,06 
> que 200 ?  450                                  10 78,09 
> que 450 ?  650                                  10 104,12 
> que 650 ?  1000                                10 156,18 
> que 1000 ?  2000                              10 208,24 
> que 2000                                          10 312,36 
  

COMERCIAL E SERVIÇOS  
Faixa de Consumo % Limitado R$ 

?  30                                                     12 12,06 
> que 30 ?  50                                      12 52,06 
> que 50 ?  300                                    12 78,09 
> que 300 ?  650                                  12 104,12 
> que 650 ?  2000                                12 156,18 
> que 2000                                          12 260,30 
  

 
INDUSTRIAL  

Faixa de Consumo % Limitado R$ 
?  30                                                     15 12,06 
> que 30 ?  50                                      15 52,06 
> que 50 ?  200                                    15 78,09 
> que 200 ?  300                                  15 104,12 
> que 300 ?  650                                  15 156,18 
> que 650 ?  2000                                15 208,24 
> que 2000 ?  5000                               15 312,36 
> 5000                                                  15  520,60 
  

PODER PUBLICO  
Faixa de Consumo % Limitado R$ 

?  30                                                  10 11,23 
> que 30 ?  2000                                  10 31,23 
> que 2000                                           10 51,23 

RURAL  
Faixa de Consumo % Limitado R$ 

?  30                                                     10 11,23 
> que 30 ?  2000                                  10 31,23 
> que 2000                                           10                  41,23 

EMPRESA PÚBLICA  
Faixa de Consumo % Limitado R$ 

?  30                                                      12 12,06 
> que 30 ?  650                                     12 52,06 
> que 650 ?  1000                                 12 78,09 
> que 1000 ?  2000                               12 104,12 
> que 2000                                           12 260,30 
  

CONTRIBUINTE SEM LIGAÇÃO NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
1) TERRENOS SEM CONSTRUÇÃO  

Características Limitado R$ 
Até 10 m de testada e até 250m² de área Isento 
Até 10 m de testada e acima de 250m² de área 52,06 
Acima de 10 m, até 20 m de testada 78,09 
Acima de 20 m, até 50 m de testada 104,12 
Acima de 50 m de testada 208,24 
  

2) IMÓVEIS RURAIS  
Até 20.000 m²    Isento 
Acima de 20.000 m², até 50.000 m² 31,23 
Acima de 50.000 m²  104,12 
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LEI Nº 857/2008
DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Dá nova composição e competências 
ao  Conselho Municipal de Assistência 
Social 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: 

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 
criado pela Lei n° 355/06, órgão deliberativo, de caráter permanente e âm-
bito municipal, cujos os membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 
02 ( dois ) anos, permitindo-se uma única recondução, por igual período, 
passa a ter a composição e competências ditadas por esta Lei.  

Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência  
Social: 

I – definir as prioridades e aprovar a  política de assistência 
social; 

II – estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração 
do Plano Municipal de Assistência; 

III – aprovar a Política Municipal de Assistência Social; 

IV – atuar na formulação de estratégias e controle de execução 
da política de assistência social; 

V – aprovar critérios para a programação e para a execução 
financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social e fis-
calizar a movimentação e a aplicação dos recursos bem como acompanhar 
a sua execução. 

VI – acompanhar a execução financeira e orçamentária do 
Fundo Municipal de Assistência Social e fiscalizar a movimentação e 
aplicação dos recursos. 

VII – acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência 
social prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas 
no Município; 

VIII – definir critérios de qualidade para o funcionamento dos 
serviços de assistência social, públicos e privados, no âmbito municipal; 

IX – aprovar critérios repara a celebração de contratos ou con-
vênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços 
de assistência social no âmbito municipal, e aprecia-los previamente ;  

X – elaborar e aprovar o seu  Regimento Interno; 

XI – zelar pela efetivação do sistema descentralizado e parti-
cipativo de assistência social; 

XII – convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extra-
ordinariamente por  deliberação da maioria absoluta de seus membros, 
a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de 
avaliar a situação da assistência social  e propor diretrizes para o aperfei-
çoamento do sistema. 

XIII – acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos 
aprovados. 

XIV – aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios 
eventuais. 

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
será composto de dez membros e respectivos suplentes, na seguinte 
forma: 

I - cinco representantes, da esfera do Poder Executivo munici-
pal, indicados pelo Prefeito,  compreendendo os seguintes órgãos:

- Secretaria da Assistência Social
- Secretaria da Saúde
- Secretaria da Educação 
- Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios Sociais
- Secretaria de Esporte e Lazer.

II - cinco representantes da sociedade civil, dentre represen-
tantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e 
organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos 
em foro próprio, sob a fiscalização do Ministério Público.

Art. 4° - Os  membros do CMAS serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal.

Art. 5° - As atividades dos membros do CMAS serão regidas 
pelas disposições seguintes:

I – o exercício da função de Conselheiro é considerado serviço 
público relevante e não será remunerado;

II – os Conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos 
pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 3 reuniões 
consecutivos ou 5 reuniões intercalados;  

III – os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante 
solicitação da entidade ou autoridade responsável apresentada ao Prefeito 
Municipal;  

IV – cada membro do CMAS terá direito a um único voto na 
sessão plenária; 

V – as decisões do CMAS serão consubstanciadas em reso-
luções.

SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º - O CMAS terá seu funcionamento regido por regimento 
interno próprio,  obedecendo-se as seguintes normas: 

I – plenário como órgão de deliberação máxima; 

II – as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a 
cada mês e extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou 
por requerimento da maioria dos seus membros. 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social ou 
equivalente prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento 
do CMAS. 

Art. 8º - O CMAS contará com a estrutura de uma Secretaria 
Executiva, cujo profissional  deverá ser de nível superior e com formação 
na Área, conforme critérios  estabelecidos pela  NOB/SUAS.

Art. 9º - Para melhor desempenho de suas funções, o CMAS 
poderá recorrer a pessoas e entidades colaboradoras, mediante os se-
guintes critérios:

I – consideram-se colaboradoras do CMAS as instituições 
formadoras de recursos humanos para a assistência social, as entidades 
representativas de profissionais e usuários dos serviços de assistência 
social sem embargo de sua condição de membro; 

II – poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para assessorar o CMAS em assuntos específicos; 

Art. 10 - Todas as sessões do CMAS serão públicas e prece-
didas de ampla divulgação. 
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Parágrafo Único - As resoluções do CMAS, bem como os 
temas tratados em plenário, de diretoria e comissões serão, objeto de 
ampla e sistemática divulgação. 

  
Art. 11 - O CMAS elaborará seu regimento interno no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados após a sanção desta  Lei. 

Art. 12 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito es-
pecial na Lei de Meios vigente, no valor de R$ 150.000,00 para promover as 
despesas com a instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 858/2008
DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Dá novas disposições ao Fundo Muni-
cipal de Assistência Social 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 - O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 
criado pela Lei n° 354/96, instrumento de captação e aplicação de recursos, 
que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento 
das ações na área de assistência social, passa a ser gerido, mediante os 
seguintes dispositivos.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assis-
tência Social – FMAS:

I – recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional 
e Estadual de Assistência Social;

II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais 
que  lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III – doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferên-
cias de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais 
e não – governamentais;

IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, 
realizadas na forma da lei;

V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas 
próprias, oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de pres-
tação de serviços e outras transferências que o Fundo Municipal de Assis-
tência Social tenha direito a receber por força de lei ou de convênios;

VI – produto de convênios firmados com outras entidades 
financiadoras;

VII – doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;

VIII – outras receitas que venham a ser legalmente Consti-
tuídas ;

§ 1º - Os recursos orçamentários, previstos para os órgãos   

executores da Administração Pública Municipal, responsáveis pela assis-
tência social, serão automaticamente transferidas para a conta do Fundo 
Municipal de Assistência Social, na medida da sua execução.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados 
em instituições financeiras oficiais, em conta especial, sob a denominação 
– Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Art. 3º-  O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de 
Assistência Social.

§ 1º - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assis-
tência Social – FMAS observará as diretrizes sociais  do Plano Diretor do 
Município.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS serão aplicados em:

I – financiamento total ou parcial de programas, projetos, 
serviços e benefícios de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SMAS) responsável pela execução da 
Política de Assistência Social ou por órgãos conveniados.

II – pagamento de prestação de serviços a entidades conve-
niadas de direito público e privado para execução de programas e projetos 
específicos da área de assistência social;

III – aquisição de material permanente e de consumo e de 
outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV – construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de 
imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência 
social;

VI – desenvolvimento de programas de capacitação e aper-
feiçoamento da gestão e de recursos humanos na área de assistência 
social;

VII – pagamento de benefícios eventuais, conforme o disposto 
no inciso I, do artigo 15 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

Art. 5º - O repasse de recursos do FMAS para as entidades 
e organizações de assistência social dar-se-á mediante prévia inscrição 
destas no Conselho Municipal de Assistência Social conforme critérios es-
tabelecido no art. 3º destas da LOAS – Lei Orgânica da Assistência  Social  
e demais disposições  do Conselho Nacional de Assistência Social .

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organi-
zações governamentais e não-governamentais de Assistência Social serão 
processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, 
obedecendo-se a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com 
os programas, projetos, serviços e benefícios aprovados pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.

Art. 6º -  As contas e os relatórios do gestor do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, mensalmente, de forma sintética 
e, anualmente, de forma analítica.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito
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LEI N° 859/2008
DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Reestrutura a política municipal de aten-
dimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e bem assim o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar 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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A política de atendimento dos direitos da criança do 
adolescente, e sua devida adequação à Lei Federal n. 8.069/90, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, no âmbito municipal, far-se-á através de:

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, 
esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o desen-
volvimento físico, mental, social e espiritual da criança e do adolescente, 
em condições de liberdade e dignidade;

II - Políticas e programas de assistência e promoção social, 
em caráter supletivo, para aqueles que dela necessitem;

III - Serviços especiais de prevenção e proteção dos direitos, 
através de assistência médica, jurídica, psico-social às vítimas de negli-
gência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade, opressão.

                          
§ 1º - Os serviços necessários à proteção dos direitos da crian-

ça e do adolescente, descritos no caput deste artigo, serão instituídos pela 
Administração Pública, através de suas secretarias pertinentes e por enti-
dades governamentais e não governamentais, legalmente constituídas.

                            
Art. 2º - São órgãos de garantia da política de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente:
I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente;
II - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente;

CAPÍTULO II
DO CMDCA

Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, CMDCA, órgão de decisão autônomo, deliberativo 
e controlador da política de atendimento destinada à infância e à 
adolescência no município de Camaçari, conforme determina o artigo 
88, da Lei Federal n. 8.069 de 13/07/90, é de representação paritária 
entre o governo municipal e a sociedade civil, vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

                           
§ 1º - O CMDCA contará com sua Secretaria Executiva, des-

tinada ao suporte administrativo, com recursos humanos cedidos pelo 
Município, assim como de infra-estrutura básica, compreendendo sede, 
telefone, móveis, equipamentos, material de escritório e outros que se 
fizerem necessários ao seu efetivo funcionamento.

                             
§ 2º - Constará da lei orçamentária municipal, previsão de 

recursos necessários ao funcionamento e manutenção  do CMDCA.

Art. 4º - O CMDCA é composto por 10 (dez) membros efetivos 
e igual número de suplentes, da seguinte forma:

I - 5 (cinco) membros e respectivos suplentes, indicados pelo 
Chefe do Poder  Executivo, compreendendo as seguintes áreas: Assistência 
Social, Saúde, Educação, Planejamento e Jurídica;

II - 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, represen-
tantes de organizações da sociedade civil, ligadas à questão da infância e 
da adolescência, que estejam devidamente registrados no CMDCA.

      
§ 1º - Os Conselheiros representantes do Poder Público e seus 

respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, sempre 
que houver eleição para escolha dos membros da sociedade civil, conco-

mitantemente à posse dos mesmos.

§ 2º - Os membros do CMDCA e seus suplentes, representan-
tes da sociedade civil, exercerão mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se 
a recondução apenas uma vez, por igual período.

§ 3º - Os membros do CMDCA elegerão, entre si, um Presiden-
te, um Secretário e um Tesoureiro, na forma de seu Regimento Interno.

§ 4º - A função de membro do CMDCA é considerada de in-
teresse público relevante e não será remunerada, conforme artigo 89 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 5º - Nenhum Conselheiro poderá se candidatar a cargo 
político (executivo ou legislativo), durante sua permanência no CMDCA, 
salvo renúncia espontânea da função de Conselheiro, no prazo máximo 
de 6 (seis) meses anteriores ao pleito.

Art. 5º - É finalidade do CMDCA garantir e efetivar a política 
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, 
saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, 
dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.

Art. 6º - Para o cumprimento de sua finalidade, compete ao 
CMDCA:

I - Formular e fazer cumprir a política municipal dos direitos 
da criança e do adolescente, levantando e avaliando as necessidades do 
Município, definindo prioridades, estimulando e controlando as ações de 
execução;

II - Colaborar na formulação e desenvolvimento da política 
social básica e no planejamento das secretarias e demais órgãos da 
Administração, ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente;

III - Proceder ao cadastro e registro de entidades governamen-
tais e não governamentais e seus projetos e programas, especificando os 
regimes de atendimento, na forma definida no artigo 90 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ressalvando que é o único órgão com poderes 
para este fim;

IV - Aceitar ou negar o registro de programas e entidades 
governamentais e não governamentais, à luz das exigências do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, em seus artigos 90 e 91;

V - Supervisionar técnica e administrativamente, projetos e 
programas governamentais e não governamentais, exigindo sua adequação 
às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente;

VI - Opinar sobre o orçamento municipal, quanto à implantação 
da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adoles-
cente, formulada através do Plano de Ação Municipal;

VII - Gerir o fundo Municipal da Criança e Adolescente, de-
finindo o percentual de utilização dos seus recursos, alocando-os nas 
respectivas áreas, de acordo com as prioridades definidas no Plano de 
Ação Municipal;

Art. 7º - São atribuições do CMDCA:
I - Elaborar seu Regimento Interno;
II - Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas 

as providências que julgar cabíveis e necessárias para a eleição e a posse 
dos membros do Conselho Tutelar;

III - Acompanhar e avaliar a atuação dos Conselheiros Tute-
lares;

IV - Divulgar a Lei Federal n. 8.069 de 13/07/90, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, dentro do âmbito do Município, adequando-a à 
realidade local, prestando à comunidade orientação permanente sobre o 
direito da criança e do adolescente;

V - Divulgar o Plano de Ação Municipal, elaborado pelo CMD-
CA, levando ao conhecimento público o diagnóstico da população infanto-
juvenil da cidade, assim como os programas prioritários necessários para 
suprir as carências detectadas;

VI - Promover conferências, estudos, debates e campanhas, 
a fim de formar pessoas, grupos e entidades voltadas para as questões 
ligadas à criança e ao adolescente, buscando caminhos e soluções;

VII - Prestar contas, anualmente, à comunidade de Camaçari, 
do recebimento e aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente;

VIII - Encaminhar ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, 
os registros e laudos técnico-administrativos das entidades, programas e 
projetos.
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Art. 8º - O processo de escolha dos membros da sociedade 
civil, para composição do CMDCA, obedecerá à seguinte disposição:

I - Os representantes da sociedade civil, serão escolhidos em 
Assembléia Geral de entidades e movimentos populares, especialmente 
convocada  para este fim;

II - As entidades que desejarem indicar candidato ao CMDCA 
deverão:

a) apresentar seu Estatuto Social;
b) estar cadastrada no CMDCA;
c) ter existência mínima de 1 (um) ano;
d) apresentar relatório comprovando sua atuação na área da 

infância e adolescência, referente ao último ano;

VIII - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, antecedendo o 
término de seu mandato, o CMDCA, através de seu Presidente, convocará, 
por meio de edital público, nova eleição para Conselheiros representantes 
da sociedade civil;

IX - O processo de escolha dos membros da sociedade civil 
será normatizado pelo CMDCA, através de Resolução, publicada em edi-
tal, nos termos do inciso VIII deste artigo, e deverá conter especificações 
sobre:

a) prazos;
b) impugnações e recursos;
c) horário, dia e local da realização da Assembléia Geral;
d) forma de votação;
e) apuração;
f) posse

X - A posse dos eleitos e a transmissão dos cargos se dará 
em Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim, presidida 
pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias após 
a eleição.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO TUTELAR

Art. 9º - O Conselho Tutelar, é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente, estabelecidos em lei.

Art. 10 - No Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, 
composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros suplentes, 
eleitos para um mandato de três anos, permitida uma recondução por igual 
período, conforme artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º - Fica previsto a criação de outros Conselhos Tutelares, 
nos distritos ou bairros do Município, a serem instalados de acordo com 
as necessidades constatadas pelo CMDCA.

Art. 11 - Na qualidade de membros eleitos, os Conselheiros 
Tutelares não serão considerados servidores da Administração Municipal, 
mas receberão ajuda de custo fixada por Lei Municipal.

Parágrafo único - Ao Conselheiro Tutelar, servidor público da 
administração direta ou indireta aplica-se a ajuda de custo prevista no caput 
deste artigo, ficando ainda, afastado de seu cargo, emprego ou função, 
pelo tempo de duração de seu mandato.

Art. 12 - O Conselho Tutelar funcionará em local destinado 
exclusivamente para este fim numa área central da Cidade, providenciado 
pelo Chefe do Poder Executivo e que atenda às exigências intrínsicas, da 
função dos Conselheiros.

§ 1º - O Conselho Tutelar atenderá em sua sede, de segunda 
a sexta-feira, das 8:00 às 18:00 horas, ininterruptamente.

§ 2º - Poderá ser criado atendimento especial de plantão, 

avaliadas as necessidades.

§ 3º - Cada Conselheiro Tutelar cumprirá uma jornada mínima 
de 40 horas (quarenta horas)  horas semanais, distribuídas conforme 
esquema de revezamento, em horários que sejam capazes de suprir as 
exigências do Conselho.

§ 4º - Faltas não justificadas serão comunicadas ao CMDCA, 
para desconto na ajuda de custo, proporcionais aos dias faltosos.

§ 5º - Será afixado na sede do Conselho, o horário de atendi-
mento de cada Conselheiro Tutelar.

§ 6º - Os Conselheiros registrarão suas presenças através de 
assinaturas em livro próprio ou folhas de ponto.

§ 7º - Após doze meses no exercício da função, o Conselheiro 
Tutelar terá direito a 30 (trinta) dias de descanso, pelos quais receberá a 
mesma ajuda de custo, recebida quando em exercício.

§ 8º - Conceder-se-á ao Conselheiro Tutelar licença:
I - Por motivo de doença  em pessoa da família, mediante 

comprovação de sua necessidade, por laudo médico;
II - Em razão da maternidade, num total de 120 (cento e vinte) 

dias;
III - Em razão da paternidade, num total de 5 (cinco) dias;
IV - Para tratamento de saúde, mediante laudo médico;
V - Por acidente em serviço;
VI - Para participação em cursos, eventos, seminários e outros, 

relacionados à área da infância e adolescência.

§ 9° -a licença de que trata este parágrafo será remunerada, 
no máximo, em até 20 (vinte) dias.

Art. 13 - Os Conselheiros Tutelares efetivos serão substituídos 
pelos suplentes, nos seguintes casos:

I - Em razão do afastamento definitivo do Conselheiro efeti-
vo;

II - Em razão das férias do efetivo;

§ 1º - Ao Conselheiro suplente será permitida e incentivada a 
participação em cursos, reuniões, palestras, seminários que contribuam 
para a capacitação dos mesmos.

Art. 14 - O Conselheiro Tutelar estará sujeito à cassação de 
mandato, nos seguintes casos:

I - Exposição da criança ou adolescente a risco ou pressão 
física, psicológica, político-partidária ou religiosa;

II - Imposição de conduta coercitiva para a criança ou para o 
adolescente;

III - Quebra do sigilo dos casos a si submetidos, de modo que 
envolva dano à criança ou ao adolescente;

IV - Conclusão, pela prática de crime ou contravenção, de 
sentença transitada em julgado;

V - Descumprimento da jornada de trabalho, dos prazos e 
funções que lhe sejam estabelecidos em leis.

Art. 15 - Cabe ao CMDCA receber denúncias, apurar as irre-
gularidades cometidas por Conselheiro Tutelar, assegurado ao mesmo o 
direito de ampla defesa.

Parágrafo único - Verificada e decretada a perda de mandato, 
o CMDCA declarará vago o posto de Conselheiro Tutelar, dando posse 
imediata ao suplente, para o término do mandato.

Art. 16 - São atribuições do Conselho Tutelar o disposto no 
artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente e outras previstas 
nesta Lei e Regimento Interno.
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Art. 17 - O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar 
constitui serviço público relevante, estabelece presunção de idoneidade mo-
ral e assegura prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 
definitivo, conforme artigo 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 18 - Compete ao Conselho Tutelar elaborar seu Regimento 
Interno e apresentar ao CMDCA para aprovação.

Art. 19 - O CMDCA regulamentará, através de Resolução, o 
processo de escolha, posse e transmissão de cargos dos membros do 
Conselho Tutelar, que será fiscalizado pelo Ministério Público, conforme 
artigo 139 da Lei Federal n. 8.069/90.

Parágrafo único - A Resolução de que trata este artigo deverá 
ser publicada em edital público, com prazo mínimo de 40 (quarenta) dias, 
e máximo de 60 (sessenta) dias antecedendo as eleições e, prevendo, 
entre outros:

a) prazos;
b) impugnações e recursos;
c) horário, dia, local da realização das eleições;
d) forma de votação;
e) apuração;
f) posse.

Art. 20 - Os Conselheiros Tutelares serão eleitos pelo voto 
facultativo dos cidadãos eleitores no Município de Camaçari, devidamente 
comprovado por título eleitoral, nos termos do artigo 132 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Art. 21 - Serão impedidos de servir no mesmo Conselho, 
marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos, 
cunhado, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 
enteado.

§ 1º - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma 
deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do 
Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, 
em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.

§ 2º - Estende-se, também, o impedimento à autoridade pública, 
em exercício de mandato executivo ou legislativo, no exercício de cargo 
de confiança ou em mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Art. 22 - São requisitos essenciais para se candidatar a membro 
do Conselho Tutelar:

I - Reconhecida idoneidade moral;
II - Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III - Residir no município há, pelo menos, dois anos;
IV - Ter sua candidatura indicada por entidade, escola, ou 

movimento popular, que comprove reconhecida experiência no trato com 
crianças e adolescentes;

V - Submeter-se, previamente, prova escrita, treinamento e 
avaliação coordenados pelo CMDCA, sobre questões teóricas e/ou práticas, 
em torno das legislações específicas para infância e adolescência, família 
e funcionamento dos órgãos de garantia dos direitos.

Parágrafo único - Através de Resolução, o CMDCA definirá 
a forma, duração e critérios para o treinamento e avaliação de que trata 
o inciso V deste artigo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI Nº  860/2008
DE 17 DE JANEIRO DE 2008

Cria o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 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 
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E OBJETIVOS DO FUNDO

Art. 1° - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, FMDCA, vinculado e controlado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, tem como objetivo 
facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao 
desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.

Parágrafo único - O FMCA obedecerá à regulamentação 
disposta em Decreto do Executivo. 

Art. 2º - O Fundo tem por objetivos facilitar a captação, o 
repasse e a ampliação de recursos destinados ao desenvolvimento das 
ações de atendimento à criança e ao adolescente.

§ - 1º - As ações de que trata o caput deste artigo referem-
se, prioritariamente, aos programas de proteção especial à criança e 
ao adolescente, expostos a situação de risco pessoal e social, cuja 
necessidade de atenção extrapole o âmbito de atuação das políticas sociais 
básicas e especiais;

§ 2º - Dependerá de liberação expressa do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a autorização para 
aplicação de recursos do Fundo em outros tipos de programas que não o 
estabelecido no § 1º deste artigo.

§ 3º - Os recursos do Fundo serão administrados segundo 
programa definido pelo CMDCA, que integrará o Orçamento do 
Município.

CAPÍTULO II
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO

Art. 3º - O Fundo Municipal ficará subordinado ao Conselho 
Municipal dos Direitos de Criança e do Adolescente, conforme preceitua 
o art. 88, inciso IV da Lei Federal nº 8.069, de 13.07.90, disciplinando-se 
pelos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, e 
operacionalmente á Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - Compete ao CMDCA, em relação ao Fundo:

I – elaborar o Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e o Plano de aplicação de Recursos do Fundo, que deverá 
ser aprovado pelo Prefeito Municipal;

II – estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para 
aplicação dos recursos;

III – acompanhar e avaliar o desempenho dos resultados 
financeiros do Fundo;

IV – avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço 
anual do Fundo;

V – solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações 
necessárias ao acompanhamento, ao controle e a avaliação das atividades 
a cargo do Fundo;

VI – mobilizar os diversos segmentos da sociedade para o 
planejamento, execução e controle das ações do Fundo;

VII – fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do 
Fundo, requisitando, para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que 
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necessária;
VIII – aprovar convênios, ajustes, acordo e/ou contratos a 

serem firmados com recursos do Fundo;
IX – publicar, no Diário Oficial do Município, ou órgão de 

imprensa local, ou afixar em locais de fácil acesso à comunidade, todas 
as Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente referentes ao Fundo.

Art. 5º - Compete a Secretaria de Assistência Social do 
Município, em relação ao Fundo:

I – coordenar a execução dos recursos do Fundo, de acordo 
com o Plano de Aplicação de Recursos, previsto no inciso I, do Art. 4º 
desta Lei;

II – apresentar ao CMDCA o plano de Aplicação de Recursos 
do Fundo;

III – preparar e apresentar ao CMDCA, demonstração mensal 
da receita e da despesa executadas pelo Fundo;

IV – emitir notas de empenho, cheques e ordens de pagamento 
de despesas do Fundo, em conjunto com servidor público designado pelo 
Prefeito Municipal;

V – tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações 
definidas em convênio e/ou contratos firmados pela Prefeitura Municipal, 
na área social;

VI – manter os controles necessários à execução das receitas 
e das despesas do Fundo;

VII – manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio da 
Prefeitura Municipal, o controle dos bens patrimoniais a cargo do Fundo;

VIII – encaminhar a contabilidade geral do Município;
a) mensalmente, denominação de receita e de despesa;
b) trimestralmente, inventário dos bens materiais;
c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis e balanço 

geral do Fundo;

IX – firmar, com o responsável pelo controle de execução do 
orçamento, a demonstração mencionada anteriormente;

X – providenciar junto à contabilidade do Município, para que 
na demonstração fique indicada a situação econômica-financeira do Fundo 
e apresentá-la ao CMDCA;

XI – manter controle dos contratos e convênios firmados com 
instituições governamentais e não-governamentais;

XII – manter o controle da receita do Fundo;
XIII – encaminhar ao CMDCA relatório mensal de 

acompanhamento e avaliação do Plano de Aplicação de Recursos do 
Fundo;

Parágrafo Único – Para a execução das atribuições contidas 
neste artigo, a Secretaria de Assistência Social contará com o apoio 
técnico-administrativo do pessoal do setor de contabilidade da Prefeitura 
Municipal.

CAPITULO III
DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 6°  - Constituem receitas do FMDCA:
I - Doações de pessoas físicas e jurídicas, conforme o disposto 

no artigo 260 da Lei n. 8.069/90;
II - Dotação consignada, anualmente, no orçamento municipal e 

as verbas adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada exercício;
III - Valores provenientes das multas previstas no artigo 214 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, oriundas das infrações descritas 
nos artigos 228 e 258 da referida Lei;

IV -Transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos 
Nacional e Estadual da Infância e Adolescência;

V - Doações, auxílios, contribuições, transferências de entidades 
nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;

VI - Produtos de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis, respeitada a legislação em vigor, bem assim, venda de 
materiais, publicações e eventos;

VII - Recursos advindos de convênios, acordos e contratos 
firmados entre o Município e instituições privadas e públicas, nacionais e 

internacionais, federais, estaduais e municipais, para repasse de programas 
integrantes do Plano de Ação Municipal;

VIII - Outros recursos que, porventura, lhe sejam destinados.

Art. 7º - Constituem ativos do Fundo;
I – disponibilidade monetária em bancos, oriundos das receitas 

especificadas no artigo anterior;
II – direitos que porventura vier a constituir;              
III – bens móveis e imóveis destinados à execução dos 

programas e projetos do plano de Aplicação.

Parágrafo Único – Anualmente, processar-se-á o inventário 
dos bens e direitos vinculados ao Fundo, que pertencem à Prefeitura 
Municipal.

Art. 8º - A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente tem por objetivo evidenciar a situação 
financeira e patrimonial do próprio Fundo, observados os padrões e normas 
estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º - A contabilidade será organizada de forma a permitir 
o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subseqüente, 
inclusive de apurar custos dos serviços, bem como interpretar e analisar 
os resultados obtidos.

CAPITULO IV
DA QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 10 - Até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei de 
Orçamento, a Secretaria de Assistência Social do Município apresentará 
ao CMDCA, para análise e aprovação, o quadro de aplicação dos recursos 
do Fundo para apoiar os programas e projetos contemplados no Plano de 
Aplicação.

Art. 11 – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária 
cobertura de recursos.

Parágrafo Único – Para os casos de insuficiência ou 
inexistência de recursos poderão ser utilizados os créditos adicionais, 
autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 12 – A despesa do Fundo constituir-se-á de:

I – o financiamento total, ou parcial dos programas de proteção 
especial constante do Plano de aplicação;

II – o atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e 
inadiável, observado o § 1º,do art. 2º desta Lei.

                              
Parágrafo Único – fica vedada a aplicação de recursos do 

Fundo para pagamento de atividades do CMDCA, bem como do Conselho 
Tutelar, conforme dispõe o art. 134, da Lei nº 8.069, de 13.07.90.

Art. 13 - A execução orçamentária da receita processar-se-á 
através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei e 
os recursos serão depositados e movimentados através da rede bancária 
oficial.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente terá vigência indeterminada.

Art. 15 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito
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LEI N° 862/2008
DE  18 DE JANEIRO DE 2008

Declara de utilidade pública a Associa-
ção dos Moradores Parque Florestal.

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° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação 
dos Moradores Parque Florestal,  CNPJ n° 13.393.848/0001-70, loca-
lizada  na Rua Floresta Azul s/n° Parque Florestal, CEP n° 42.805-200,  
Camaçari /Bahia. 

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 18 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LEI N° 861/2008
DE  18 DE JANEIRO DE 2008

Declara de ut i l idade públ ica a 
Associação de Desenvolvimento 
Humano e Social da Bahia – ACMC.

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 
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação 
de Desenvolvimento Humano e Social da Bahia – ACMC,  CNPJ n° 
06.301.101/0001-89, sediado  na Rua da Gloria n° 26, Gleba “C” Camaçari 
/BA. 

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 18 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

           LEI N° 863/2008
DE  18 DE JANEIRO DE 2008

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Moradores Sociedade Boa 
Esperança de Monte Gordo.

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° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação 

LEI N° 864/2008
DE  18 DE JANEIRO DE 2008

Declara de utilidade pública a Associação 
dos Aposentados e Pensionistas do 
Município de Camaçari, Dias D’Ávila e 
Adjacências.

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 
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas do Município de Camaçari, Dias D’Ávila 
e Adjacências,  CNPJ n° 07.478.594/0001-90, localizada  Rua Francisco 
Drumond,  n° 1516, bairro Centro, em  Camaçari /Ba. 

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 18 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

           LEI N° 865/2008
DE  18 DE JANEIRO DE 2008

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de  Moradores do Bairro de 
Camaçari de Dentro.

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° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação 
de Moradores do Bairro de Camaçari de Dentro, Avenida Derba s/n°, 
Camaçari de Dentro, CEP n° 42.806-060, Camaçari - Bahia. 

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 18 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

de Moradores Sociedade Boa Esperança de Monte Gordo,  CNPJ n° 
16.110.025/0001-88, sediado  na Rua Boa Esperança  s/n°, Monte Gordo,  
cidade de  Camaçari /Ba. 

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 18 DE JANEIRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito
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Secretaria da Administração

SE
CA

D

DECRETOS
DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, 
que reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as infor-
mações constantes do processo administrativo nº 19829/2007, no qual 
comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais de 
10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder a servidora MARIA RUTH DA SILVA DOS SANTOS 
cadastro nº. 6723-6, lotada na Secretaria de Assistência Social/SEAS, a 
título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à 
diferença entre os valores dos Cargos de Secretária Executiva, Símbolo 
GAS V, e de Auxiliar Técnico, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 15 DE JANEIRO DE 2008.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO  DE 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº 407/98, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, a Lei n° 776/2007, 
§ 3° do Art. 3°, acrescido pela Lei n° 783 de 04 de maio de 2007 e ainda 
as informações constantes do processo administrativo nº 19816/2007, no 
qual comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais 
de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, cadastro 
nº 2852-1, lotado na Secretaria de Serviços Públicos/SESP, a título de 
vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à diferença 
entre os valores dos Cargos de Supervisor de Trânsito, Símbolo GAG - VII 
e de Fiscal de Serviços Públicos, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 15 DE JANEIRO DE 2008.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, 
que reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as infor-
mações constantes do processo administrativo nº 22328/2005, no qual 
comprova o exercício de cargo de provimento temporário, por mais de 
10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder ao servidor FRANCISCO MARTINS RODRIGUES 
cadastro nº. 5326-5, lotado na Secretaria de Serviços Públicos/SESP, a 
título de vantagem pessoal, a Estabilidade Econômica, correspondente à 
diferença entre os valores dos Cargos de Gerente, Símbolo GES - IV, e de 
Técnico em Contabilidade II, a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 15 DE JANEIRO DE 2008.

PORTARIA Nº. 007/2008
DE 16 DE JANEIRO DE 2008

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE,

Designar os servidores Márcia Maria Barbosa Martfeld 
matricula nº. 411-2, Antônio César Souza Peláez matrícula nº101341-9 e 
Claudécio Soares de Jesus, matricula nº.37078-0, para sob a presidência do 
primeiro, comporem a Comissão de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – COPAD. Processo Administrativo nº. 20267/06 – Origem 
SEDUC, destinado a apurar as constantes faltas do servidor Florival Dias 
de Andrade Júnior, cadastro 9022-5.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE JANEIRO DE 2008.

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Gestão

SE
PL

A
M

 
DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2008

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 MARIA RUTH DA SILVA DOS SAN-
TOS, cadastro n° 06723-6, do Cargo de Secretária Executiva III, Símbolo 
GAS V, da estrutura da Secretaria de Assistência Social - SEAS, a partir 
da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 15 DE JANEIRO  DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 19/2007
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre aprovação do desmembramento de Lote, com 
área de 2.784,75m², situado em Buris, Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
neste Município, em dois novos lotes, com áreas de 2.084,73m² e 700,02m² 
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Convocação para Provas do Cargo de Odontológo

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições le-
gais, mediante as condições estipuladas neste Edital, respaldadas 
no art. 37, II da Constituição Federal, Edital 001/2007 de abertura 
das Inscrições para provimento de cargos efetivos do Quadro 
de Pessoal da Prefeitura Municipal de Camaçari e demais dispo-
sições atinentes à matéria, torna oficial a suspensão da Provas 
para o cargo de Odontólogo do dia 13 de janeiro de 2008, face à 
inadequação do espaço físico indicado para tal fim, e Convoca 
os candidatos inscritos para o Cargo de Odontólogo (104) para 
a realização da Prova de Conhecimentos, no dia 20 de janeiro de 
2008, no turno matutino no Município de Camaçari. O horário e 
o local de realização da Prova de Conhecimentos, bem como o 
cronograma de realização das demais etapas para este Cargo, 
estarão disponíveis a partir do dia 17 de janeiro de 2008 nos sites 
www.consultec.com.br www.camaçari.ba.gov.com.br. Permane-
cem inalterados os demais itens do Edital 001/2007.

Camaçari, 16 de janeiro de 2008

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
Secretário da Administração

Marlita Nunes Silveira possuindo dimensão de 38,90m; pelo lado direito 
confronta-se com propriedade do Sr. Antonio Alves Mendes, cuja medida 
é de 38,90m. 

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

Art. 5° - 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 04 DE DEZEMBRO DE 2007.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
LICENÇA PREMIO 

A SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR:  JOSÉ NELSON GONÇALVES PAIXÃO
CADASTRO: 7209-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 11 /fevereiro  a  12/maio/2008

SERVIDOR:  AMABEL MARIA ASSIS SANTOS
CADASTRO: 7395-2
PERIODO AQUISITIVO: 02/05/1991 a 01/05/1996
GOZO: 11 /fevereiro  a  12/maio/2008

SERVIDOR:  GILCEIA MARIA BORGES FERREIRA
CADASTRO: 0378-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 24/05/1995
GOZO: 07 /fevereiro  a  08/maio/2008

SERVIDOR:  ALDENIRA SOARES DOS SANTOS
CADASTRO: 7448-5
PERIODO AQUISITIVO: 13/04/1998 a 12/04/2003
GOZO: 11 /fevereiro  a  12/maio/2008

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° 19687/2007 e demais disposições 
de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de lote, com área 
de 2.784,75m², situado em Buris, Vila de Abrantes, Distrito de Abrantes, 
neste Município, em dois novos lotes, com áreas de 2.084,73m² e 700,02m² 
cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de propriedade 
da Sra. THERESINHA SAMPAIO MELO, devidamente registrada no Cartó-
rio de Registro de Imóveis e Hipoteca do 1° Oficio da Comarca de Camaçari 
– Bahia, sob matrícula de n° 20.919, R-01, em 27 de abril de 2004.

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

ÁREA  ATUAL

Com 2784,75m² de formato irregular, limitando-se de frente 
para a Estrada Velha de Arembepe, atualmente Avenida Tiradentes, com 
dimensão de 16,00m; pelo fundo limitando-se com a Rodovia Salvador – 
Arembepe, BA - 099, com dimensão de 23,00m; 105,00m do lado direito, 
dividido em cinco segmentos de reta, com a seguinte descrição: um seg-
mento até o marco I de 29,50m do marco I com uma deflexão à esquerda 
de 90º00’00” e a uma distância de 14,50m; encontramos o marco II, deste 
com uma deflexão à direita de 90°00’00” e a uma distância de 25,50m 
encontramos o marco III; deste com uma deflexão à direita de 90º00’00” 
e a uma distância de 14,50m encontramos o marco IV; deste com uma 
deflexão à esquerda de 90º00’00” e a uma distância de 50,00m encontra-
mos o marco V e do lado esquerdo limitando-se com a propriedade do Sr. 
Antonio Alves Mendes com dimensão de 105,00m.

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

ÁREA 01

Com 2084,73 m² de formato irregular, limitando-se de frente 
para a Estrada Velha de Arembepe, atualmente Av. Tiradentes; pelo fundo 
será limitada pela área A2, resultante do desmembramento, com dimensão 
de 16,00m; pelo lado direito confronta-se com a propriedade de Marlita 
Nunes Silveira com dimensão de 66,10m, dividido em cinco segmentos 
de reta, assim descrito: um segmento até o marco I de 29,50m; do marco I 
com uma deflexão à esquerda de 90º00’00” e à uma distância de 14,50m; 
encontramos o marco II, deste com uma deflexão à direita de 90º00’00” e a 
uma distância de 25,50m encontramos o marco III; deste com uma deflexão 
à direita de 90º00’00”e a uma distância de 14,50m encontramos o marco 
IV; deste com uma deflexão à esquerda de 90º00’00” e a uma distância 
de 11,10m encontramos o marco IV e pelo lado esquerdo com dimensão 
66,10m confronta-se com o Sr. Antonio Alves Mendes.

ÁREA 02

Com 700,02m² de formato trapezoidal, limitando-se pela frente 
com a Rodovia Salvador – Arembepe, BA 099, cuja dimensão é de 23,00m; 
pelo fundo limita-se com a Área 01, resultante do desmembramento e tem 
dimensão de 16,00m; pelo lado esquerdo confrontando-se com a Sra. 
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Secretaria da Fazenda

SE
FA

Z

JUNTA DE JULGAMENTO – SEFAZ

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relator: Nelson Gabriel
Processo: 01401/2006
Requerente: Estenio Iriart El Bainy
Assunto: Recadastramento 
              
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, e que 

seja o processo encaminhado a Gerencia da Divida Ativa para o cance-
lamento de eventuais valores indevidos, inscritos no sistema, através da 
inscrição 91.760-5, relativo ao período de 2002 a 2005, ao tempo em que 
recorro de ofício da decisão ora prolatada. È o julgamento.Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 03927/2007
Requerente: Omar de Oliveira Trocoli

SERVIDOR:  RENATO JOSÉ DA SILVA ASSIS
CADASTRO: 6671-7
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  NICANOR BASTOS DAS NEVES
CADASTRO: 3953-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  NEIDE NALVA MELO DA SILVA
CADASTRO: 7259-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  ADALICIO GOMES DOS SANTOS
CADASTRO: 2833-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/2000 a 16/05/2005
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  JERONIMO RICARDO FRANCO DE SOUZA
CADASTRO: 7929-9
PERIODO AQUISITIVO: 07/05/1994 a 06/05/1999
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  LUCINEIDE DA SILVA SOARES
CADASTRO: 3916-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  LAURA CERQUEIRA GIFFONI
CADASTRO: 7152-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
CADASTRO: 3483-2
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

SERVIDOR:  MARIA CRISTINA ALVAREZ DO EGITO
CADASTRO: 2579-6
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 11 /fevereiro a  12/maio/2008

Assunto: Baixa do CGA 

 Destarte, diante o quanto exposto, e tendo em vista as razões 
expendidas, com base na legislação em vigor, somos pela  procedência 
do pedido, por não existir a incidência do ISSE, visto que não se pode 
caracterizar a figura do prestador dos serviços.

Logo, em mantendo-se essa decisão somos pelo encaminha-
mento dos autos à Coordenadoria Jurídica Fiscal e posteriormente à Cat / 
Sefaz, para promoverem o cancelamento dos débitos porventura existen-
tes e à Gerência de  cadastro para providenciar a baixa da inscrição no 
CGA, ao tempo em que recorro da decisão ora prolatada. È o julgamento. 
Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 02799/2007
Requerente: Iva Maria de Santana Santos
Assunto: Inscrição no Cadastro 
              
Diante do exposto, somos pela  procedência do pedido, e 

que seja o processo encaminhado a Gerencia da Divida Ativa para o can-
celamento de eventuais valores incorretos, inscritos no sistema, através da 
inscrição 093.042-3 relativo ao período de 2000ª 2006, ao tempo em que 
recorro da decisão ora prolatada. È o julgamento. Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 15.891/2007
Requerente: Gustavo Nunes Snoeck
Assunto: cancelamento de inscrição duplicada
              
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 

seja o processo encaminhado a Gerência da Divida Ativa para efetuar o 
cancelamento dos valores porventura existente, ao tempo em que recorro 
de ofício da decisão ora prolatada.È o julgamento. Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 14.864/2007
Requerente: Deusdete Muniz de Almeida
Assunto: cancelamento de inscrição
                
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 

seja o processo encaminhado á Divida Ativa, para efetuar o cancelamento 
de valores porventura existente, ao tempo em que recorro de ofício da 
decisão ora prolatada.È o julgamento.Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 18179/2007
Requerente: Eustorgio Lima Cavalcante
Assunto: cancelamento de inscrição
                
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 

seja o processo encaminhado á Divida Ativa, para efetuar o cancelamento 
de débitos porventura existente, ao tempo em que recorro de ofício da 
decisão ora prolatada.È o julgamento.Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 14217/2007
Requerente: José Fabio Alves Nobre
Assunto: Inscrição no Cadastro
                
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, e que 

seja o processo encaminhado a Gerencia da Divida Ativa, para o cancela-
mento de eventuais valores incorretos, lançados no sistema na inscrição 
546.176-0, relativo ao período de 2000 a 2007, ao tempo em que recorro 
de ofício da decisão ora prolatada.È o julgamento.Intime-se.

Relator: Maggy Reis
Processo: 04094/2007
Requerente: Jonas Alves de Souza
Assunto: Recadastramento
              
Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, que 

seja efetuado as migrações de valores dos tributos pernitentes e o processo 
encaminhado à Coordenação Jurídica Fiscal para procedimento relativo 
ao exercício de 2005, bem como para Coordenação de Administração 
Tributária tomar providências referentes aos exercícios de 2006 e 2007, o 
cancelamento da inscrição nº. 83292-8, ao tempo que recorro de ofício da 
decisão ora prolatada. È o julgamento.Intime-se.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 237 - de 12 a 18 de janeiro de 2008 PÁGINA 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Relator: Nelson Gabriel
Processo: 18809/2007
Requerente: Jacomo Benito Di Dirolamo 
Assunto: revisão de status do imóvel
                
Destarte, tendo em vista as razões expedidas, somo pela pro-

cedência do pedido, devendo ser promovido pela Gerência da Divida Ativa 
o cancelamento dos débitos porventura existentes na inscrição 034.179-9, e 
demais inscrições, ao tempo em que recorro de ofício ao Conselho Municipal 
de Contribuintes, da decisão ora prolatada.È o julgamento.Intime-se.

Relator: Andréa Neves
Processo: 28221/2007
Requerente: Cássia Maria Queiroz Barra
Assunto: Inscrição no cadastro imobiliário
              
Destardes, tendo em vista as razões exaustivamente expen-

didas, julgo Parcialmente procedente a impugnação, para indeferir o 
pedido de reconhecimento de não incidência de IPTU bem como o pedido 
de utilização do valor de venda do imóvel como base de calculo, e por sua 
vez, deferir a redução de 80% no valor venal do imóvel, por se tratar de 
terreno não edificavél porquanto inserido em área de proteção ambiental. 
È o julgamento.

Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 00.120/2006
Requerente: Sociedade Com. Nossa Senhora das Graças 

Imoveis
Assunto: Impugnação
              
Tendo em vista as razões exaustivamente expedidas, julgo 

Improcedente o pedido, mantendo os lançamentos da taxa de limpeza e 
conservação e da contribuição de iluminação publica referentes ao exercício 
de 2005 e 2006. È o julgamento.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 15.809/2007
Requerente: Edson Ribeiro da Silva
Assunto: Recadastramento
                
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, devendo ser 

promovido o cancelamento da inscrição nº. 79604-2 e dos débitos corres-
pondentes. Recorro de ofício ao Conselho Municipal de Contribuintes da 
decisão ora prolatada.È o julgamento.Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 05.903/2005
Requerente: Paulo César Silva Ribeiro
Assunto: impugnação
               
Tendo em vista as razões exaustivamente expendidas, julgo 

improcedente o pedido, mantendo os lançamentos da taxa de limpeza e 
conservação e da contribuição de iluminação publica referente ao exercício 
de 2005.È o julgamento.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 10324/2007
Requerente: José Nilton Carvalho Pereira
Assunto: Cancelamento de Cobrança 
              
Destarte, tendo em vista as razões expendidas, somos pela 

PROCEDENCIA DO PEDIDO, devendo ser promovido o cancelamento dos 
débitos de IPTU, referentes aos exercícios de 1989,1990 e 1991 e outros 
débitos de IPTU porventura existentes na inscrição n° 2677-8, ao tempo 
em que recorro da decisão ora prolatada.È o julgamento.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 05.619/2007
Requerente: Teogenes Pedroso Bandeira
Assunto: cancelamento de inscrição
              
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, devendo ser 

promovido o cancelamento da inscrição nº. 86948-1 e dos débitos referentes 
aos exercícios de 2005 e 2006.È o julgamento.Intime-se.

Secretaria da Educação

SE
D
U
C

CONSELHO PLENO - CP.  
PROCESSOS: 10, 15, 23, 24, 33, 35, 36 e 39/07.

RELATORA: Consa. Denise Maria Ferreira Meneses.
OBJETO: Processo de Autorização Precária de Diretor, Vice-

diretora e Secretária Escolar.
PROCEDÊNCIA: Edna Maria da Silva Abreu e outros. 

PARECER N.º 01/07
Aprovado em 17/12/07

I – HISTÓRICO:

Trata-se de processos de requerimentos de servidores, 
solicitando Autorizações Precárias.

II – ANÁLISE:

Os presentes pedidos encontram-se fundamentados 
nos artigos da Resolução n.º 03/02, que tratam do assunto. 
Examinando-se as documentações anexas, constatamos que as 
mesmas atendem aos requisitos da citada Resolução.

III – VOTO DA RELATORA:

Diante do exposto, manifesto parecer favorável à con-
cessão das Autorizações Precárias.

IV – VOTO DA COMISSÃO DE DIREITO EDUCACIONAL:

A Comissão de Direito Educacional, reunida em sessão 
ordinária, no dia 17/12/07, deliberou e aprovou por unanimidade 
o parecer da Relatora.

V – VOTO DO PLENÁRIO:

O Conselho Municipal de Educação - CME, reunidos 
em sessão ordinária no dia 17/12/2007, deliberou e aprovou por 
unanimidade o parecer da Relatora.       

Publique-se,
Plenário, 17 de dezembro de 2007.  

Maria S. Nepomuceno Sanches
          Presidenta

Denise M.Ferreira Meneses 
Conselheira-relatora

Relator: Andréa Neves
Processo: 12527/2007
Requerente: Aurelina Franco Sales
Assunto: Inscrição no cadastro imobiliário
                
Diante do exposto, julgo Procedente o pedido, devendo ser 

promovido o cancelamento da inscrição nº. 88151-1 e dos débitos corres-
pondentes. È o julgamento. Intime-se.
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atri-
buições, homologa o Convite n.º 043/2007 – COMPEL, que tem como 
objeto a contratação de empresa especializada na locação de 02 (dois) 
caminhões operacionais para atender as ações da Defesa Civil à 
empresa Novisa Transportes Rodoviários e Serviços ltda.. Valor Total 
de R$ 76.380,00 (setenta e seis mil trezentos e oitenta reais). Data da 
Homologação: 07/12/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 161/2007 – Processo n.º 
1847/2007. CONTRATADO: DIF Comunicação e Produção de Eventos  
Ltda. Objeto: Contratação  dos palestrantes Josué Brandão Amorim e 
Marcel Alexandre da Silva,  através de seu representante exclusivo a 
empresa DIF Comunicação e Produção de Eventos  Ltda, para minis-
trar palestra  no encontro de jovens, o evento CONJUEC, a  realizar-
se  dias 01 e  02/12/2007, no Espaço Camaçari 2000.  Valor global  R$ 
17.839,53 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta 
e três centavos). Fundamentada no Art. 25,  “caput” da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 30/11/2007.

 Inexigibilidade de Licitação nº 162/2007 – Processo n.º 
2064/2007. CONTRATADO: NN PRODUÇÕES  EVENTOS  E BUFFET 
LTDA. Objeto: Contratação dos Artistas e Banda: Tempero Baiano, 
Adriano Reis, Willian e Banda, Meninas Atrevidas, Unidos do Forró, 
Luís do Baião, Neide Bassan, Diagonais do Forró, Tribus na Gandaia, 
Caravana Music, Modo de Viver, Grupo Mexe Remexe, Axé Mil, Balanço 
Swing, Ardente Paixão, Zé da Galera, Wania River, Beto Bala e Jane 
Som, através do seu representante exclusivo a empresa NN Produções 
Eventos e Buffet Ltda, para a Cavalgada Rebenque de Ouro, no bairro 
da  Lama Preta Sede do município e a Festa do Padroeiro de Tiririca 
em Barra do Pojuca no Período de 07 a 09/12/2007.  Valor global  R$ 
78.000,00 (setenta e oito mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III 
da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 06/12/2007.

 Inexigibilidade de Licitação nº 163/2007 – Processo n.º 
2111/2007. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL. Objeto: Contratação  dos artistas  e 
bandas: Status, Celebridade 10, Caravana Music, Jorge Cabeleira, 
Sambaiano, Kurt Samba, Com Karicia, Prakatá, Furakão, Zé da Galera, 
Birimbada, Edy Vox e Xamego Ardente, através do seu representante 
exclusivo a empresa Giramundo Comércio de Produtos de Comu-
nicação Visual Ltda, para os festejos da Padroeira de Areias Nossa 
Senhora do Parto entre os dias 14 a 16/12/07 no distrito de Areias.  
Valor global  R$ 89.790,00 (oitenta e nove mil,  setecentos e noventa 
reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 13/12/2007.

Inexigibilidade de Licitação nº 164/2007 – Processo n.º 
2108/2007. CONTRATADO: DIF Comunicação e Produção de Even-
tos  Ltda. Objeto: Contratação  dos artistas  e bandas: Jauperi e Eric 
Mazzone,  através de seu representante exclusivo a empresa DIF 
Comunicação e Produção de Eventos  Ltda, para realização de shows 
musicais na inauguração da Praça da Gleba A, dia 28/12/2007.  Valor 

global  R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais). Fundamentada 
no Art. 25,  Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da homologação: 
13/12/2007.

 Inexigibilidade de Licitação nº 167/2007 – Processo n.º 
2133/2007. CONTRATADO: L A Ribeiro Comercio. Objeto: Contrata-
ção  dos artistas e bandas: Pirigueto, Banda Oliveira e Miguelão do 
Forró, através de seu representante exclusivo a empresa L A Ribeiro 
Comércio, para realização de shows musicais no Reveillon 2007,  na 
localidade de Jauá dia 31/12/2007.  Valor global  R$ 30.500,00 (trinta mil 
e quinhentos reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Data da homologação: 26/12/2007.

 Inexigibilidade de Licitação nº 168/2007 – Processo n.º 
2134/2007. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL. Objeto: Contratação  dos artistas  e ban-
das: Quinto Elemento, Axé Mil e Mariene de Castro, através do seu 
representante exclusivo a empresa Giramundo Comércio de Produtos 
de Comunicação Visual Ltda, para realização de shows musicais 
no Reveillon 2007,  no Clube Social dia 31/12/2007 em Camaçari.  
Valor global  R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais). 
Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. Data da 
homologação: 26/12/2007.

 Inexigibilidade de Licitação nº 169/2007 – Processo n.º 
2135/2007. CONTRATADO: Carlos Alberto Nascimento de Souza. 
Objeto: Contratação dos artistas e Bandas: Amanda Santiago, Canto 
Samba, Banda Cactus e Manequinha da Luz, através do seu repre-
sentante exclusivo a empresa Carlos Alberto Nascimento de Souza, 
para realização de shows musicais no Reveillon 2007,  na localidade 
de Arembepe dia 31/12/2007.  Valor global  R$ 59.000,00 (cinqüenta e 
nove mil reais). Fundamentada no Art. 25, Inciso III da Lei Federal n.º 
8.666/93. Data da homologação: 27/12/2007.

Inexigibilidade de Licitação nº 154/2007 – Processo n.º 
1845/2007. CONTRATADO: Proddart Produções E Eventos Culturais 
Ltda. Objeto: Contratação  dos artistas e bandas: FX Zero, Psicopop, 
Kamassa Samba, Explosão, Nadja Meirelles, Neide e Ciete, Lais San-
tos, Jaguarana, Livia Nunes, Banda Emergentes do Reggae, Banda 
Forte Espirito, para apresentações Musicais no Camafolia 2007, que 
será realizado no periodo de 09 á 11/11/2007.  Valor global  R$ 50.482,50 
(cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta cen-
tavos). Fundamentada no Art. 25,  Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Data da homologação: 09/11/2007.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa n. º 337/2007 – Processo N.º 2109/2007. CON-
TRATADO: JOSÉ RAIMUNDO FIGUEREDO. OBJETO: Locação de 
imóvel urbano para funcionamento do programa de Acompanhamento 
Integral Familiar- PAIF/CRAS, na Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 07, 
parafuso- Camaçari- Ba, pelo período de 12 (doze) meses. Valor Total: 
R$ 10.800,00( dez mil e oitocentos) 900,00 (novecentos reais) no exercí-
cio de 2007 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) no exercício de 2008.
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data 
da Homologação: 13/12/07.  Luiz Carlos Caetano

Dispensa n. º 330/2007 – Processo N.º 1961/2007. CONTRA-
TADO: JG EDITORA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada para divulgação do caminho dos Sete Paraísos (Busca vida, Abrantes, 
Jauá, Arembepe, Jacuípe Guarajuba e Itacimirim. Valor Total: R$ 2.000,00( 
dois mil reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 
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8.666/93. Data da Homologação: 06/12/07.  Luiz Carlos Caetano

Dispensa n. º 342/2007 – Processo N.º 2106/2007. CON-
TRATADO: LUCILIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA MOTA. OBJETO: 
Contratação da profissional, Lucila Conceição Santos da Mota, para Ofi-
cina pedagógica 2008 da Rede Municipal de Educação. Valor Total: R$ 
640,00 ( seiscentos e quarenta reais) Fundamentada no Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 17/12/07.  Luiz 
Carlos Caetano.

Dispensa n. º 338/2007 – Processo N.º 1909/2007. CON-
TRATADO: CARLOS ALBERTO MASCARENHAS. OBJETO: Contratação 
do profissional, Carlos Alberto Mascarenhas, para ministrar palestra na 
Jornada pedagógica 2008 da Rede Municipal de Educação. Valor Total: 
R$ 7.800,00 ( sete mil e oitocentos reais) Fundamentada no Art. 24, 
inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 17/12/07.  
Luiz Carlos Caetano

Dispensa n. º 343/2007 – Processo N.º 1907/2007. CONTRA-
TADO: VASCO PEDRO MORETO. OBJETO: Contratação do profissional, 
Vasco Pedro Moreto, para ministrar palestra na Jornada pedagógica 2008 
da Rede Municipal de Educação. Valor Total: R$ 7.850,00 ( sete mil oitocen-
tos e cinquenta reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
n.º. 8.666/93. Data da Homologação: 17/12/07.  Luiz Carlos Caetano

Dispensa n. º 344/2007 – Processo N.º 1904/2007. CONTRA-
TADO: EMILIA MARIA BEZERRA CIPRIANO CASTRO SANCHES. OB-
JETO: Contratação da profissional, Emilia Maria Bezerra Cipriano Castro, 
para ministrar palestra na Jornada pedagógica 2008 da Rede Municipal 
de Educação. Valor Total: R$ 6.381,00 ( seis mil trezentos e oitenta e um 
reais) Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. 
Data da Homologação: 17/12/07.  Luiz Carlos Caetano

Dispensa n. º 006/2008 – Processo N.º 1882/2007. CONTRA-
TADO: MARIA DULCE DA SILVA OBJETO: Aquisição de 02 (dois) óculos 
com lentes especiais (dia/ noite), solicitado por oftalmologista após 
intervenção cirúrgica, para doação ao funcionário Roque Dos San-
tos. Valor Total: R$ 628,20 ( seiscentos e vinte reais e vinte centavos) 
Fundamentada no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93. Data da 
Homologação: 16/12/07.  Luiz Carlos Caetano.

CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
 A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/

EDUCAÇÃO, informa a correção da dotação orçamentária do Processo 
n.º 1785/2007, referente ao Pregão Eletrônico n.º 112/2007 – COSEL/
EDUCAÇÃO e ao Contrato n.º 760/2007, conforme segue: 

Onde se lê: Projeto/Atividade 6007, Elemento de Despesa 
3.3.90.30, Fonte 01.

Leia-se: Projeto/Atividade 6007, Elemento de Despesa 
3.3.90.30 e 4.4.90.52, Fonte 01.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 124/2007 (ELETRÔNICO) – COSEL/EDUCAÇÃO

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-

mento dos interessados, que foi FRACASSADO o Pregão n.º 124/2007 
(Eletrônico) – COSEL/EDUCAÇÃO, em virtude dos lotes 1, 2 e 5, terem 
sido cancelados, o 3 deserto e o 4 fracassado. Camaçari, 14 de janeiro de 
2008. Sônia Maria Brito Ribeiro – Pregoeira.

REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 006/2007

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei 
Federal nº 8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, modalidade 
Concorrência nº 006/2007, cujo objeto é contratação de empresa para obras 
de recuperação dos campos de futebol do Município de Camaçari – Bahia, 
tornando sem efeito todos os atos a ele direta ou indiretamente relacio-
nados, determinando ainda a abertura de novo processo licitatório com 
o mesmo objeto, tão logo sejam redefinidas especificações dos serviços 
a serem executados.. Camaçari, 03 de janeiro de 2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - COSEL-SESAU

PREGÕES PRESENCIAIS – SESAU Nº 009/2008

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada 
na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Admi-
nistrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 
009/2008. Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar – Microscópio 
Biológico Binocular. Abertura: 31/01/2008 às 9:00h. Miriam Alves dos 
Santos – Pregoeira.

Cópia do edital e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.
br. Informações pelo telefone (71)3621-6655 - Ailda Maria Sampaio 
Topázio - Presidente COSEL/SESAU. Camaçari - 15/01/2008.

PREGÕES PRESENCIAIS – SESAU Nº 010/2008

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada 
na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Ad-
ministrativo, Camaçari-Ba, realizará o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU 
Nº 010/2008. Objeto: Registro de Preços de Medicamentos. Abertura: 
31/01/2008 às 13:30h. Maria Ivonete Gomes Silva – Pregoeira.

Cópia do edital e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.
br. Informações pelo telefone (71)3621- 6655 - Ailda Maria Sampaio 
Topázio - Presidente COSEL/SESAU. Camaçari - 17/01/2008.

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2007 – COMPEL

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que em 30/01/2008, às 9:00h, na Sala de 
Compras e Licitações, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, térreo, 
Centro Administrativo, Camaçari, BA, realizará o Pregão Presencial nº 
01/2008, que tem como objeto Prestação de Serviço de Vigilância Eletrô-
nica do Centro Comercial de Camaçari.. 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.17/01/2008.

PREGÕES PRESENCIAIS – SESAU Nº 011, 013 e 014/2008
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CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 808/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 163/2007. 
CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS DE COMUNI-
CAÇÃO VISUAL. Objeto: Contratação  dos artistas  e bandas: Status, 
Celebridade 10, Caravana Music, Jorge Cabeleira, Sambaiano, Kurt 
Samba, Com Karicia, Prakatá, Furakão, Zé da Galera, Birimbada, Edy 
Vox e Xamego Ardente, através do seu representante exclusivo a em-
presa Giramundo Comércio de Produtos de Comunicação Visual Ltda, 
para os festejos da Padroeira de Areias Nossa Senhora do Parto entre 
os dias 14 a 16/12/07 no distrito de Areias.  Valor global  R$ 89.790,00 
(oitenta e nove mil,  setecentos e noventa reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 13/12/2007. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO 809/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 162/2007. 
CONTRATADO: NN PRODUÇÕES  EVENTOS  E BUFFET LTDA. Objeto: 
Contratação dos Artistas e Banda: Tempero Baiano, Adriano Reis, 
Willian e Banda, Meninas Atrevidas, Unidos do Forró, Luís do Baião, 
Neide Bassan, Diagonais do Forró, Tribus na Gandaia, Caravana Music, 
Modo de Viver, Grupo Mexe Remexe, Axé Mil, Balanço Swing, Ardente 
Paixão, Zé da Galera, Wania River, Beto Bala e Jane Som, através 
do seu representante exclusivo a empresa NN Produções Eventos e 
Buffet Ltda, para a Cavalgada Rebenque de Ouro, no bairro da  Lama 
Preta Sede do município e a Festa do Padroeiro de Tiririca em Barra 
do Pojuca no Período de 07 a 09/12/2007.  Valor global  R$ 78.000,00 
(setenta e oito mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 06/12/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 785/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 

161/2007. CONTRATADO: DIF Comunicação e Produção de Even-
tos  Ltda. OBJETO: Contratação  dos palestrantes Josué Brandão 
Amorim e Marcel Alexandre da Silva,  através de seu representante 
exclusivo a empresa DIF Comunicação e Produção de Eventos  Ltda, 
para ministrar palestra  no encontro de jovens, o evento CONJUEC, 
a  realizar-se  dias 01 e  02/12/2007, no Espaço Camaçari 2000.  Valor 
global  R$ 17.839,53 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais 
e cinquenta e três centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
30/11/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 815/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 164/2007. 
CONTRATADO: DIF Comunicação e Produção de Eventos  Ltda. OB-
JETO: Contratação  dos artistas  e bandas: Jauperi e Eric Mazzone,  
através de seu representante exclusivo a empresa DIF Comunicação 
e Produção de Eventos  Ltda, para realização de shows musicais na 
inauguração da Praça da Gleba A, dia 28/12/2007.  Valor global  R$ 
25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data 
da assinatura: 13/12/2007. LUIZ CARLOS CAETANO

CONTRATO 816/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 167/2007. 
CONTRATADO: L A Ribeiro Comercio. Objeto: Contratação  dos artistas 
e bandas: Pirigueto, Banda Oliveira e Miguelão do Forró, através de 
seu representante exclusivo a empresa L A Ribeiro Comércio, para 
realização de shows musicais no Reveillon 2007,  na localidade de 
Jauá dia 31/12/2007.  Valor global R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhen-
tos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento 
de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 26/12/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO

CONTRATO 817/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 
168/2007. CONTRATADO: GIRAMUNDO COMERCIO DE PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL. Objeto: Contratação  dos artistas  e ban-
das: Quinto Elemento, Axé Mil e Mariene de Castro, através do seu 
representante exclusivo a empresa Giramundo Comércio de Produtos 
de Comunicação Visual Ltda, para realização de shows musicais no 
Reveillon 2007,  no Clube Social dia 31/12/2007 em Camaçari.  Valor 
global  R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento de Despesa: 33.90.39; 
Fonte: 00. Data da assinatura: 26/12/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO 818/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 
169/2007. CONTRATADO: Carlos Alberto Nascimento de Souza. Ob-
jeto: Contratação dos artistas e Bandas: Amanda Santiago, Canto 
Samba, Banda Cactus e Manequinha da Luz, através do seu repre-
sentante exclusivo a empresa Carlos Alberto Nascimento de Souza, 
para realização de shows musicais no Reveillon 2007,  na localidade 
de Arembepe dia 31/12/2007.  Valor global  R$ 59.000,00 (cinqüenta e 
nove mil reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; Elemento 
de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 27/12/2007. LUIZ 
CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 799/2007. CONTRATADO: Novisa Trans-
portes Rodoviários e Serviços ltda LICITAÇÃO: Convite n.º 043/2007. 
OBJETO: locação de 02 (dois) caminhões operacionais para atender 
as ações da Defesa Civil. Valor global de R$ 76.380,00 (setenta e seis 
mil trezentos e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
6001; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 
10/12/2007. LUIZ CARLOS CAETANO.

A SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
torna público, para conhecimento dos interessados, na sala de reuniões 
da Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situa-
do na Av. Francisco Drumond s/nº, Térreo do prédio vermelho do Centro 
Administrativo de Camaçari, realizará os seguintes Pregões:

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 011/2008. Objeto: Aquisi-
ção de Material para Artroscopia. Abertura: 07/02/2008 às 09:00h. Miriam 
Alves dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 013/2008. Objeto: Regis-
tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 08/02/2008 às 09:00 h. Miriam 
Alves dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 014/2008. Objeto: Regis-
tro de Preços de Medicamentos. Abertura: 08/02/2008 às 14:00 h. Maria 
Ivonete Gomes Silva – Pregoeira.

Cópias dos editais e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621-6655 - Ailda Maria Sampaio Topázio 
- Presidente COSEL/SESAU. Camaçari – 17/01/2008.
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CONTRATO 806/2007. Dispensa de Licitação nº 337/2007. 
CONTRATADO: JOSÉ RAIMUNDO FIGUEREDO. OBJETO: Locação 
de imóvel urbano para funcionamento do programa de Acompanhamento 
Integral Familiar- PAIF/CRAS, na Rua Marechal Floriano Peixoto, N° 07, 
parafuso- Camaçari- Ba, pelo período de 12 (doze) meses. Valor Total: R$ 
10.800,00( dez mil e oitocentos) 900,00 (novecentos reais) no exercício de 
2007 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) no exercício de 2008.Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 1034 Elemento de Despesa: 33.90.36; 
Fonte: 00. Data da assinatura: 13/12/2007. Luiz Carlos Caetano.

CONTRATO 0709/2007. Inexigibilidade de Licitação nº 
154/2007. CONTRATADO: Proddart Produções E Eventos Culturais 
Ltda. OBJETO: Contratação  dos artistas e bandas: FX Zero, Psi-
copop, Kamassa Samba, Explosão, Nadja Meirelles, Neide e Ciete, 
Lais Santos, Jaguarana, Livia Nunes, Banda Emergentes do Reggae, 
Banda Forte Espirito, para apresentações Musicais no Camafolia 
2007, que será realizado no periodo de 09 á 11/11/2007.  Valor global  
R$ 50.482,50 (cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 
cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6006; 
Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte: 00. Data da assinatura: 09/11/2007. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

Contrato n° 030/2007; Contratante: Município de Camaçari - 
com interferência da Secretaria de Saúde: Contratado: Empresa Baiana 
de Alimentos S/A –EBAL ; Objeto: cooperação técnica visando fomentar o 
atendimento à população de baixa tenda do município através da implan-
tação do Programa Farmácia Popular do Brasil; Prazo: será de 04 (quatro) 
anos;  Assinatura: 01/11/2007;  Luiz Carlos Caetano  - Município.

EXTRATOS DE CONTRATOS -  STT

Contrato: 003/2008. Contratante: Superintendência de 
Trânsito e Transporte de Camaçari; Contratada: Gradus Assessoria e 
Consultoria Municipal .; Objeto: prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados na prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
planejamento e orçamento, bem como assessoria e consultoria especial 
à unidade de controle interno da STT, envolvendo aspectos contábeis e 
administrativos ao contratante durante o período  de vigência. Prazo: 12 
(doze) meses entre 16 de janeiro a 31 de dezembro ; Preço : valor global 
de  R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil  reais).;  Dotação Orçamentária: 
06.25 - STT; Atividade: 2052; Natureza de Despesa: 3.3.90.39- Outros 
serviços de terceiros Pessoa Jurídica ; Assinatura: 16 de janeiro de 2008. 
FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS - Contratante.

Contrato: 004/2008. Contratante: Superintendência de 
Trânsito e Transporte de Camaçari; Contratada: Lobo § Ferraz Advogados 
Associados.; Objeto: prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados na prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
planejamento e orçamento, bem como assessoria e consultoria especial 
à unidade de controle interno da STT, envolvendo aspectos contábeis e 
administrativos ao contratante durante o período  de vigência.; Prazo ; 
05 (cinco) meses, compreendidos entre 01 de agosto a 31 de dezembro 
de 2007; Preço: valor global  R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).; 
Dotação Orçamentária: 06.25 - STT; Atividade: 2052; Natureza de 
Despesa: 3.3.90.39- Serviço de Consultoria; Assinatura: 16 de janeiro de 
2008. FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS - Contratante.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E CONTRATOS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2005; Contra-

tante: Município de Camaçari : Contratado: Empresa NAN – Núcleo 
de Alimentação e Nutrição Ltda.  ; Objeto: alterar o caput das clausulas 
Terceira e Quinta do instrumento original; Prazo: será de 12 (doze) meses; 
Preço: considerando a prorrogação  de prazo contida na clausula Segun-
da do presente termo aditivo o valor global é de R$ 72.816,00 (setenta e 
dois mil e oitocentos e dezesseis reais), o valor mensal ajustado para a 
prestação dos serviços, constante no parágrafo primeiro, da clausula Ter-
ceira do Segundo Termo que é de R$ 6.068,00 (seis mil e sessenta e oito 
reais), permanece sem sofrer qualquer alteração,  fica mantida a forma de 
pagamento prevista na clausula quarta do contrato original.; Assinatura: 
02/01/2008:  Luiz Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 458/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari : Contratado: Empresa R A – Prestação de 
Serviços  Ltda.  ; Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original; 
Prazo: será de 90 (noventa) dias; Preço: por se tratar o presente termo 
de prorrogação  de prazo e existir saldo financeiro para a execução dos 
serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos serviços con-
tratados, constante no caput da  clausula Terceira do contrato original é 
de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), permanece sem sofrer 
qualquer alteração,  fica mantida a forma de pagamento prevista na clau-
sula Terceira do contrato original.; Assinatura: 09/01/2008:  Luiz Carlos 
Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 460/2007; Contra-
tante: Município de Camaçari : Contratado: Empresa ESS Construções 
Manutenção e Serviços  Ltda.  ; Objeto: prorrogação de prazo do instru-
mento original; Prazo: será de 90 (noventa) dias; Preço: por se tratar o 
presente termo de prorrogação  de prazo e existir saldo financeiro para a 
execução dos serviços prestados, o valor ajustado para a prestação dos 
serviços contratados, constante no caput da  clausula Terceira do contrato 
original é de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), permanece 
sem sofrer qualquer alteração,  fica mantida a forma de pagamento prevista 
na clausula Terceira do contrato original.; Assinatura: 10/12/2007:  Luiz 
Carlos Caetano  - Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 303/2007; Contratan-
te: Município de Camaçari : Contratado: Empresa LN  Construtora  Ltda.  
; Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original; Prazo: será de 90 
(noventa) dias; Preço: por se tratar o presente termo de prorrogação  de 
prazo e existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, 
o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante 
no caput da  clausula Terceira do contrato original é de R$ 765.915,22 
(setecentos e sessenta e cinco  mil novecentos e quinze reais e vinte e 
dois centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração,  fica mantida 
a forma de pagamento prevista na clausula Terceira do contrato original.; 
Assinatura: 03/12/2007;  Luiz Carlos Caetano  - Município.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n° 279/2005; Contratante: 
Município de Camaçari: Contratado: Empresa Sativa Engenharia Ltda.; 
Objeto: prorrogação de prazo do instrumento original; Prazo: será de 12 
(doze) meses; Preço: por se tratar o presente termo de prorrogação  de 
prazo e existir saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, 
o valor ajustado para a prestação dos serviços contratados, constante na  
clausula Terceira do primeiro Termo aditivo ao contrato original que é de 
R$ 3.370.820,90 (três milhões, trezentos e setenta mil oitocentos e vinte 
reais e noventa centavos), permanece sem sofrer qualquer alteração,  fica 
mantida a forma de pagamento prevista na clausula Quinta do contrato 
original.; Assinatura: 27/12/2007;  Luiz Carlos Caetano  - Município.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 237 - de 12 a 18 de janeiro de 2008 PÁGINA 20  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Destinado à publicação dos atos dos pode-
res Executivo e Legislativo. Todo o conteúdo 
impresso é de responsabilidade da Prefeitu-

ra Municipal de Camaçari.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Luiza Costa Maia
Presidente da Câmara Municipal

Tiragem: 300 exemplares - Periodicidade: 
Semanal - Editoração Eletrônica: Antonio 

Gramacho -  Endereço: Rua Francisco Drumond, 
S/N - Centro Administrativo - CEP 42800-500 - 

Camaçari - Bahia - Brasil - Tel.: (71) 3621 6785.
Edições on-line: www.camacari.ba.gov.br

Diário Oficial
Publicação da SEGOV 

FO
TO

: C
A

R
LA

 O
R

N
E

LA
S

FO
TO

: M
A

R
IN

A 
S

IL
VA

O sistema de saúde de Camaçari vai 
ser ampliado, no próximo mês, com a inaugura-
ção da Farmácia Popular do Brasil, em parceria 
com o governo federal. A unidade ocupa uma área 
de 170 metros quadrados, na rua Tupinambá, 43, 
no centro da cidade.  

A iniciativa vai disponibilizar mais 
de 100 tipos de medicamentos, relacionados às 
doenças com maior incidência no país, como 
hipertensão, diabetes, úlcera gástrica, depres-
são, asma, infecções, verminoses, produtos com 
indicação nos quadros de cólicas, queimadura e 
inflamações. 

Fazem parte da equipe, farmacêuti-
co, co-farmacêutico, auxiliar de serviços gerais, 
auxiliar para dispensa de medicamentos e acolhi-
mento da população, caixa, atendente de farmá-
cia e funcionário para balcão de atendimento. 

Para qualificar o serviço prestado ao 
cliente, os quatro atendentes de farmácia serão 
capacitados pela Fundação Osvaldo Cruz (Fio-
cruz), que juntamente com laboratórios farmacêu-
ticos públicos ou do setor privado disponibilizam 
os remédios nas farmácias populares.

A compra dos medicamentos, vendi-
dos por um valor inferior ao preço de mercado, 
acontece mediante apresentação de receita 
médica da rede pública ou particular. O proce-
dimento evita transtornos causados pela auto-
medicação. 

“A nossa proposta é que Camaçari 
ofereça todos os tipos de remédios, inclusive os 
mais caros, para o maior número de pacientes 
possíveis”, diz o coordenador municipal do pro-
jeto, Frank Lorens. 

A nova estrutura se soma à política 
de ampliação e modernização da rede municipal 
de atendimento. O sistema público de saúde de 
Camaçari é formado hoje por 44 unidades, entre 
Programa Saúde da Família (PSF), Unidade 
Básica de Saúde (UBS), policlínica, Pronto de 
Atendimento (PA), SAMU-192 e centros de 
atendimento psicossocial, apoio ao trabalhador, 
controle sanitário e de zoonozes. 

O programa Farmácia Popular foi 
lançado pelo Governo Federal em junho de 2004 
com o objetivo de reduzir o impacto no orçamento 
familiar, causado pela freqüente compra de remé-
dios e para garantir o uso de medicamentos sem 
interrupção do tratamento. Na Bahia, existem 40 
unidades do projeto em funcionamento. 

Os antigos pontos de ônibus do 
Centro de Camaçari estão sendo substituídos por 
modernos equipamentos capazes de proporcio-
nar mais conforto e segurança para a população. 
Projetados pela Secretaria de Infra-estrutura 
(Seinfra), com o apoio da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesp), através da Superintendência de 
Trânsito e Transporte (STT), os novos abrigos 
substituem as paradas de ônibus localizadas 
próxima ao mercado Central, praça Abrantes e 
Centro Administrativo. 

O projeto beneficia também, nesta 
primeira etapa, os usuários do ponto próximo 
ao viaduto dos Trabalhadores, na via Parafuso. 
Todos os 25 módulos de abrigos serão instalados 
até o final de junho. 

Construídos com tubos inox, vidro 
blindex verde e telhado galvanizado com pintura 
eletroestática contra corrosão, os novos abrigos 
possuem bancos para quatro pessoas e espaço 
para acomodação de cadeira para deficiente 

físico. 
Concebido pela equipe de projetos 

da Seinfra, os abrigos atendem às necessidades 
do usuário, com iluminação e placa informativa 
sobre roteiro de ônibus, informações sobre a 
cidade e espaço para publicidade, explica o 
engenheiro Erivaldo Gregório. 

Sede ganha modernos
pontos de ônibus 

A nova estrutura protege e dá comodidade

Farmácia Popular 
será inaugurada até 

final de fevereiro

Pavimentação de ruas, drenagem, 
construção de 75 unidades sanitárias e uma praça 
beneficiam os moradores do bairro Verdes Hori-
zontes, na sede de Camaçari. Os serviços fazem 
parte do contrato firmado entre a Prefeitura e o 
governo federal, por meio do Pró-infra.

O programa disponibiliza R$ 800 mil 
do Orçamento Geral da União (OGU) para as 
obras, coordenadas pela Secretaria Municipal 
de Habitação (Sehab). As intervenções têm 
conclusão prevista para o primeiro semestre 
deste ano. 

Já foram construídos 59 banheiros 

para moradores que não dispõem do cômodo, 
3.150 metros quadrados de passeio público, 
1.260 metros de meio fio e 800 metros de dre-
nagem.

O programa federal é destinado a 
municípios que objetivam contribuir para a melho-
ria da qualidade de vida nas cidades, mediante a 
reestruturação da infra-estrutura urbana. 

 
TRABALHO SOCIAL

Além do investimento federal, a Pre-
feitura participa com uma contrapartida de R$ 50 
mil em serviço social, conforme estabelecido pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente. 

Paralelo às obras, é feito trabalho 
sócio-educativo na comunidade com base em 
três eixos: mobilização comunitária, educação 
ambiental e geração de trabalho e renda. Em 
reuniões com a equipe técnica, os moradores 
acompanham o andamento do serviço e conhe-
cem os detalhes do projeto. 

Também são promovidas oficinas 
e palestras sobre liderança, doenças infecto-
contagiosas, conservação e preservação do 
meio-ambiente. Outra ação social é a aplicação 
de cursos que promovam a geração de renda en-
tre os moradores, como de cabeleireiro, culinária, 
pedreiro, entre outros. 

Pró-infra viabiliza obras 
no Verdes Horizontes 

As obras seguem em ritmo acelerado

Acontece de 24 a 30 de janeiro, das 8h 
às 20h, as inscrições para os novos alunos da 
Cidade do Saber Raymundo Pinheiro. Os inte-
ressados podem preencher o cadastro no site 
www.cidadedosaber.com.br ou pessoalmente, 
na própria instituição, no bairro do Natal. Serão 
oferecidas mais de mil novas vagas. 

A grande novidade é a matrícula infor-
matizada. Segundo o coordenador de matrícula, 
Alessandro Leboreiro, o sistema informatizado 
reduz o tempo de atendimento e cada cliente 
vai efetuar a inscrição em cerca de 10 minutos, 
evitando filas e oferecendo atendimento de 
excelência, para um total de 8 mil vagas das 
mais diversas modalidades, a exemplo de artes 
plásticas, dança, balé clássico, música, bateria, 
contrabaixo, guitarra, teclado e percussão, canto, 

Inscrição para novos  alunos da Cidade do Saber
teatro para adolescentes e adultos, além de 14 
modalidades de esportes. 

A depender da modalidade, a matrícula 
acontece após o processo de seleção, que pode 
ser por aptidão, cota por bairro, renda familiar ou 
sorteio. Este ano, a Cidade do Saber vai oferecer 
cursos de inglês e espanhol com 200 vagas, atra-
vés da parceria da CNA, maior escola de inglês 
do Brasil, que atende mais de 486 mil alunos em 
todo território nacional, além de xadrez. 

           Hoje, mais de 7 mil pessoas são 
atendidas nos cursos regulares, incluindo as ofi-
cinas, brinquedoteca e gibiteca. No ano passado, 
o maior complexo de inclusão da América Latina 
recebeu mais de 55 mil pessoas e conta com 160 
pessoas, entre funcionários, estagiários e profes-
sores para atender a todos os matriculados. 


